
 

 

 
 
 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
รายงาน และงบการเงิน 

31 ธันวาคม 2548 



 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 
(มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน        
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2547 ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซ่ึงไดแสดงความเห็นอยางไมมี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวน
เงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและ
เฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
 สายฝน  อินทรแกว 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ :  28 กุมภาพันธ 2549 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

                                  วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)

งบการเงิ ินรวม งบการเงนเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงิ า ี  ินสดและรายก รเทยบเทาเงนสด 4 528,949,910 1,038,564,334    100,760,368       749,445,142    
เงิ ุ ั่นลงทนชวคราว 746,600 18,469,108         8,018                  6,240,255        
ลู นี้ รคากห กา 6 

กิ ี่ ี่  ันจการทเกยวของก 7 13,966,690 15,532,417         4,481,572           5,122,091           
อ่ืน ๆ สุ ิ - ทธ 550,448,224 424,041,139       221,618,147       178,065,909    

รวมลู นี้ รคา สุ ิกห กา  - ทธ 564,414,914 439,573,556       226,099,719       183,188,000
ลู นี้อ่ืน กิ ี่ ี่  ันกห  - จการทเกยวของก 7 2,796,804 10,390,188         18,889,273         12,149,742      
เงิ กูยืมร ั้ กิ ี่ ี่  ันนให ะยะสนแก จการทเกยวของก 7 - - - 130,000,000       
สิ  เ ือนคาคง หล 8 160,861,479 115,401,683       70,004,964         42,365,738      
สิ ั  ุ ี ื่น สุ ินทรพยหมนเวยนอ  - ทธ 181,678,199 86,001,127         96,889,697         41,169,488      

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,439,447,906 1,708,399,996 512,652,039 1,164,558,365
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงิ ี่มี ้ํ ันนฝากธนาคารท ภาระคาประก 5 20,609,107 14,941,655 7,440,000           6,000,000
เงิ ุ ิษั  ล ิษั  ึ่ ั ึ ดยวิธีส  ียนลงทนในบร ทยอยแ ะบร ทรวมซงบนทกโ วนไดเส 9 576,079,361 988,497,808       5,708,672,045 4,922,796,434    
เงิ ุ ิษั ื่น สุ ินลงทนในบร ทอ  - ทธ 11 55,316,980 56,241,514         55,316,980         56,241,514      
เงิ ุ ื่น สุ ินลงทนระยะยาวอ  - ทธ 10 605,177,072 486,068,333       604,953,392       485,844,653    
เงิ กูยืมร กิ ี่ ี่  ันนให ะยะยาวแก จการทเกยวของก 7 - 80,258,062         1,200,951           18,480,951      
ดอกเบี้  รับ กิ ี่ ี่  ัน สุ ิยคาง  - จการทเกยวของก  - ทธ 7 15,392,644 37,781,643         92,999,284         190,883,686    
ท่ีดิน คาร ุ  สุ ิอา และอปกรณ - ทธ 12 13,453,639,598 10,283,195,833  4,189,714,924    2,770,342,607    
ท่ีดิ ี่ยั ม   ื่ รดํ ินท งไ ไดใชเพอกา าเนนงาน 14 438,927,180 471,427,180       438,927,180       471,427,180    
ค ิ สุ ิาความนยม - ทธ 736,653,504 287,885,450       - -
สิ ั  มีตั ื่น สุ ินทรพยไม วตนอ  - ทธ 13 206,824,771 96,122,724         41,519,126         44,422,368      
สิ ั   ุ ี ื่น สุ ินทรพยไมหมนเวยนอ  - ทธ 129,135,918 87,549,909         10,907,984         10,518,673      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 16,237,756,135 12,889,970,111 11,151,651,866 8,976,958,066
รวมสินทรัพย 17,677,204,041 14,598,370,107 11,664,303,905 10,141,516,431

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

                                  วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)

งบการเงิ ินรวม งบการเงนเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เงิ ิ กิ ั ี ิ ูยืมร ั้ สถ ั ินนเบกเ นบญชและเงนก ะยะสนจาก าบนการเง 15 251,535,824       87,875,030         180,000,000       -
เงิ ูยืมร ั้นนก ะยะส 104,050,012       - - -
เงิ ูยืมร ั้ ิษั ี่ ี่  ันนก ะยะสนจากบร ททเกยวของก 7 10,000,000         - - -
เจาหนี้การคา
  กิ ี่ ี่  ันจการทเกยวของก 7 16,761,728         5,263,302           7,334,691           13,714,010         

อ่ืนๆ 624,151,251       475,510,688       233,106,396       192,425,549    
รวมเจ ี้ รคาาหนกา 640,912,979       480,773,990       240,441,087       206,139,559    
ส งเงิ ูยืมร ี่ถึ ํ ํ ึ่ วนขอ นก ะยะยาวท งกาหนดชาระภายในหนงป 16 776,491,199       432,599,172       426,450,103       270,599,345    
สวนของเจาหนี้เชาซ้ือและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึง
   กํ ํ ึ่ าหนดชาระภายในหนงป 17 115,794,481       80,839,331         37,280,269         22,859,587         
เจ ี้ค   ิ ัาหน ากอสรางและเงนประกนผลงาน 179,908,453       222,826,931       96,024,037 75,070,461         
เจ ี้อ่ื ิ ี่ ี่  ันาหน นกจการทเกยวของก 7 12,027,493         9,190,716           16,695,585         5,468,450           
ภาษี ิ นิติบุ ค จเงนได คคล าง าย 118,867,847       104,460,619       114,231,878       102,963,874    
ค จ  จาใช ายคาง าย 364,461,803       310,915,632       134,107,274       111,938,685    
หนี้สิ ุ ี ื่นนหมนเวยนอ 263,505,600       148,901,186       109,534,132       171,636,647    

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,837,555,691 1,878,382,607 1,354,764,365 966,676,608 
หนี้สินไมหมุนเวียน

ผล ุ ี่ ิ  ิ ุ ิษั  ึ่ ั ึ ดยวิธีส  ียขาดทนทเกนกวาเงนลงทนในบร ทยอยซงบนทกโ วนไดเส 9 - - 2,853,715           2,620,547        
เงิ ูยืมร สุ ิ ส ี่ถึ ํ ํ ึ่ นก ะยะยาว - ทธจาก วนท งกาหนดชาระภายในหนงป 16 5,994,853,745    4,463,807,004    2,165,649,834    1,439,931,599    
เจาหนี้เชาซ้ือและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึง
   กํ ํ ึ่ าหนดชาระภายในหนงป 17 200,957,320       198,467,556       60,807,473         42,913,892         
รายได ตั ั ีรอ ดบญช 183,431,233       159,819,890       183,431,233       159,819,890    
หนี้สิ  ุ ี ื่นนไมหมนเวยนอ 42,867,812         10,483,685         7,199,585           4,523,890        

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6,422,110,110 4,832,578,135 2,419,941,840 1,649,809,818 
รวมหนี้สิน 9,259,665,801 6,710,960,742 3,774,706,205 2,616,486,426 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

                                  วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)

งบการเงิ ินรวม งบการเงนเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

ส งผูถื ุนวนขอ อห 18 
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน  

หุนสามัญ 1,183,410,108 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
   ( หุน มู  ุ )2547 : 1,180,500,000 ลคาหนละ 1 บาท 1,183,410,108    1,180,500,000    1,183,410,108    1,180,500,000    

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 
หุ ัญ หุน มู  ุนสาม  1,163,410,108 ลคาหนละ 1 บาท 1,163,410,108  1,163,410,108    1,163,410,108    1,163,410,108    

สวนเกินทุน
ส ิ ู  ุ ัญวนเกนมลคาหนสาม 4,322,607,094    4,322,607,094    4,322,607,094    4,322,607,094    
ส ิ ุ า รเ ี่ งมู  ิ ุนวนเกนทนจ กกา ปลยนแปล ลคาเงนลงท 10 254,659,742       135,551,004       254,659,742       135,551,004    
ส ิ ุ า รตี ี่ดิวนเกนทนจ กกา ราคาท นและอาคาร 963,796,488       968,741,516       963,796,488       968,741,516    

กําไรสะสม
จั ว สํ งดสรรแล  - ารอ ตามกฎหมาย 20 118,341,011       90,157,544         118,341,011       90,157,544      
ยังไม จัได ดสรร 1,066,783,257    844,562,739       1,066,783,257    844,562,739       

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 7,889,597,700 7,525,030,005 7,889,597,700 7,525,030,005 
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 527,940,540 362,379,360 - -
รวมสวนของผูถือหุน 8,417,538,240 7,887,409,365 7,889,597,700 7,525,030,005 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 17,677,204,041 14,598,370,107 11,664,303,905 10,141,516,431 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)

งบการเงิ ินรวม งบการเงนเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2548  2547 2548  2547

รายได 
รายไดค ิ รค ขาบรกา นไ 7 10,253,785,357  5,274,182,052    4,243,154,894    3,679,026,532    
รายไดอ่ืน 

รายไดจา รจํ  า ะ ื่ ื่มกกา าหนายอ หารแล เครองด 7 133,357,756       37,496,629         36,381,860         36,120,537      
ดอกเบี้ ับยร 7 4,603,882           13,833,329         7,009,730           21,628,856      
อ่ืน ๆ 172,943,122 87,315,552 74,509,797 60,668,803 

รวมรายไดอ่ืน 310,904,760    138,645,510       117,901,387       118,418,196    
ส  ํ ิ ุ วิธีส  ียวนแบงกาไรจากเงนลงทนตาม วนไดเส 159,043,698       222,505,847       334,813,148       101,772,915    

รวมรายได 10,723,733,815 5,635,333,409 4,695,869,429 3,899,217,643 
คาใชจาย 

ต ุ  ั พยา ื่น ๆนทนคารกษา บาลและอ 7 5,934,640,660    2,998,851,154    2,364,868,347    2,044,651,422    
ค จ า ิาใช ายในก รบรหารงาน 7 3,422,215,207    1,753,166,705    1,179,507,094    932,501,983       
ค บ าราตอ แทนกรรมก 23,995,510         21,429,225         19,378,000         18,938,100      

รวมคาใชจาย 9,380,851,377 4,773,447,084 3,563,753,441 2,996,091,505 

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 1,342,882,438 861,886,325 1,132,115,988 903,126,138 

ดอกเบี้ยจาย (275,631,227) (121,656,107) (105,573,847) (78,441,823)

ภาษีเงินได (207,989,020) (211,974,378) (194,433,102) (201,533,439)
กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 859,262,191 528,255,840 832,109,039 623,150,876 

ขาดทุน(กํ )สุ ิส ี่  ูถื ุ  าไร ทธ วนทเปนของผ อหนสวนนอย (27,153,152)        94,895,036         - -

กําไรสุทธิสําหรับป 832,109,039 623,150,876 832,109,039 623,150,876 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
กําไรสุทธิ 0.72 0.71 0.72 0.71 

จํ ุ ั ั ี ่  น้ํ ัก หุน)านวนหนสามญถวเฉลยถวง าหน  ( 1,163,410,108    875,129,812       1,163,410,108    875,129,812       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)

งบการเงิ ินรวม งบการเงนเฉพาะของบริษัทฯ
2548  2547 2548  2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 832,109,039 623,150,876 832,109,039 623,150,876 
ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 992,094,118       366,585,398       275,276,151       199,412,714       
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 21,706,686         19,899,625         15,915,863         9,696,922           
รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (24,388,657)        (16,383,123)        (24,388,657)        (16,383,123)        
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (159,043,698)      (222,505,847)      (334,813,148)      (101,772,915)      
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 27,153,152         - - -
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสิน 924,534              198,041,706       924,534              9,388,101           
ค ิ ั ั ีาความนยมตดบญช 72,487,577         38,116,757         - -
ดอกเบี้ ั ํ  ั เช ินยตดจาหนายตามสญญา าการเง 9,755,095           - 3,629,851           -
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพย (5,712,407)          3,291,277           (1,782,842)          1,628,682           
กํ อั กเ ี่ ี่ยั ม ิ ึ้ ิงาไรจาก ตราแล ปลยนท งไ เกดขนจร - (789,327)             - (789,327)             

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
แล ี้สิ ํ ิะหน นดาเนนงาน 1,767,085,439 1,009,407,342 766,870,791 724,331,930 

สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพ่ิมขึ้น)

ลูกหนี้การคา (102,126,467)      (124,245,401)      (58,827,582)        (58,670,338)        
ลูกหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน 7,593,384           - 123,260,469       -
สินคาคงเหลือ (34,925,236)        (18,965,041)        (27,639,226)        (14,536,339)        
ดอกเบี้  รับยคาง - 118,439,930       - 34,447,128         
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (73,578,834)        41,127,408         (55,720,209)        (13,327,238)        
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (11,074,262)        1,316,531           (389,311)             7,919,755           

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคา 91,385,510         94,555,012         34,301,528         113,425,672       
เจาหนี้อ่ืนกิจการที่เก่ียวของกัน (7,338,271)          - 11,227,135         -
ภาษีเงินไดคางจาย 14,407,228         48,360,161         11,268,004         47,772,102         
คาใชจายคางจาย (2,218,325)          (68,985,827)        22,168,589         (21,166,613)        
หนี้สิ ุ ี ื่นนหมนเวยนอ 42,231,908         91,866,708         (85,127,916)        58,988,484      
รายได ตั ั ีรอ ดบญช 48,000,000         46,800,000         48,000,000         46,800,000      
หนี้สิ  ุ ี ื่นนไมหมนเวยนอ 32,384,127         (10,842,052)        2,675,695           (5,893,515)       

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,771,826,201 1,228,834,771 792,067,967 920,091,028 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)

งบการเงิ ินรวม งบการเงนเฉพาะของบริษัทฯ
2548  2547 2548  2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงิ ุ ั่ ะ ิ ี่มี ้ํ ั ( ิ่ ึ้น)นลงทนชวคราวแล เงนฝากท ภาระคาประกนลดลง เพมข 12,189,299         (10,851,270)        4,792,237           (6,045,107)       
เงิ ั งิ นสดรบจากเ นปนผล 99,715,000         - 99,715,000         44,758,750      
ค ิ ิ่ ึ้นาความนยมเพมข - (69,869,795)        - -

เงิ  ื้ งิ ุ ิษั  ล นสดจายซอเ นลงทนในบร ทยอยแ ะรวม (236,570,936)      (333,574,521)      (555,489,324)      (567,294,951)   
เงิ ั า รขายเงิ ุนนสดรบจ กกา นลงท - 2,840,040           - -

เงิ ั า รขายสิ ั  วรนสดรบจ กกา นทรพยถา 125,925,110       9,177,272           4,185,329           3,899,326        
เงิ  ื้ ิ ั สินสดจายซอสนทรพย นถาวร (2,728,263,072)   (1,504,158,903)   (1,546,697,309)   (957,538,036)      
เงิ กูยื ะ กเบี้  รั กิ ี่ ี่  ันให มแล ดอ ยคาง บแก จการทเกยวของกนลดลง 102,647,061       265,636,822       115,164,402       177,522,904    
สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น (25,115,340)        - (10,971,427)        -

ลู นี้จา รจํ  ิ ั  วรกห กกา าหนายสนทรพยถา ลดลง - 1,229,150           - 7,755,000           
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,649,472,878) (1,639,571,205) (1,889,301,092) (1,296,942,114)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงิ ิ กิ ั ี ิ ูยืมร ั้ สถ ั ิ ิ่ ึ้น( )นเบกเ นบญชและเงนก ะยะสนจาก าบนการเงนเพมข ลดลง 267,710,806       (417,277,899)      180,000,000       (176,349,000)   
เงิ ูยื กิ ี่ ี่  ั ิ่ ึ้น( )นก มจาก จการทเกยวของกนเพมข ลดลง 10,000,000         (24,535,115)        - (48,660)               
ลู นี้ค ุ ิษั กห าหนในบร ทยอยลดลง - 16,951,150         - -
เงิ ูยืมร พิ่ ึ้นนก ะยะยาวเ มข 1,335,073,474    - 1,166,505,600    -
หนี้สิ สั เช กา ินตาม ญญา าทาง รเงนลดลง (107,813,839)      - (31,315,588)        -
หนี้สิ ื่ ิ่ ึ้นนระยะยาวอนเพมข - 477,400,000       - -
เงิ  ํ ื ี้สินสดจายชาระคนหน นระยะยาว (484,012,426)      (349,684,572)      (284,936,607)      (302,688,319)   
เงิ  นปนผลจาย (581,705,054)      (300,000,000)      (581,705,054)      (300,000,000)   
เงิ ั า รเพิ่ ุนนสดรบจ กกา มท - 1,500,000,000    - 1,500,000,000    
ส งผูถื ุ   พ่ิ ึ้น( )วนขอ อหนสวนนอยเ มข ลดลง (71,220,708)        21,322,298         - -

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 368,032,253 924,175,862 448,548,351 720,914,021 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (509,614,424) 513,439,428 (648,684,774) 344,062,935 
เงิ า ี  ิ  ณ วั  นสดและรายก รเทยบเทาเงนสด นตนป 1,038,564,334 525,124,906 749,445,142 405,382,207 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 528,949,910 1,038,564,334 100,760,368 749,445,142 

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด :-
เงินสดจายในระหวางป :-

ดอกเบี้ ยจาย 285,061,568 123,287,420 104,787,426 72,742,046 
ภาษี ิ เงนได 232,609,749 170,838,499 183,344,203 153,665,286 

รายการที่ไมใชเงินสด :-
สิ ั ซ้ื ยใตสั เช ิ ั เช ื้อนทรพย อภา ญญา าการเงนและสญญา าซ 135,503,658 98,896,000 60,000,000 27,743,919 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

1. ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย และ         
ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดย
ดําเนินธุรกิจหลักคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยูที่ จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

2.    เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

2.1 งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ของ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้ง
ในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวนบริษัท บี ดี เอ็ม เอส อินเตอรเนชั่นแนล เมดิเคิล เซอรวิสเซส จํากัด 
ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ :- 

บริษัทยอย ลักษณะของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
อัตรารอยละของการถือหุน

โดยบริษัทฯ (รอยละ) 
  2548 2547 2548 2547 

ถือหุนโดยบริษัทฯ      
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด โรงพยาบาล 105 ลานบาท 105 ลานบาท 79 79 
บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด เซ็นทรัลแลป 75 ลานบาท 75 ลานบาท 74 74 
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด เซ็นทรัลแลป 10 ลานบาท  10 ลานบาท 95 95 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โรงพยาบาล 400 ลานบาท 400 ลานบาท 81 81 
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล 1 ลานบาท 1 ลานบาท 100 100 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ลานบาท 150 ลานบาท 100 100 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 500 ลานบาท 99 99 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 200 ลานบาท 200 ลานบาท 63 63 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 500 ลานบาท 99 99 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล 586 ลานบาท - 88 - 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท - 62 - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด บริการ 30 ลานบาท - 100 - 
บริษัท บี ดี เอ็ม เอส อินเตอรเนชั่นแนล เมดิเคิล เซอรวิสเซส จํากัด โรงพยาบาล 9,200 ลานเรียล - 100 - 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท 93 93 
ถือหุนโดยบริษัทยอย      
บริษัท เออรว่ิง เชอริเคน เอส อี จํากัด 
 (ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 95) 

ใหบริการจัดการและบริหาร
ทรัพยสินท่ีเก่ียวของในธุรกิจ
รักษาพยาบาล  

0.1 ลานบาท 0.1 ลานบาท - - 

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จํากัด 
 (ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 100) 

ภัตตาคารและประกอบอาหาร
สุขภาพ 

14 ลานบาท 7.1 ลานบาท - - 

บริษัท ภูเก็ตเฮลท แอนด ทราเวิล จํากัด 
 (ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 100) 

การทองเท่ียวเพื่อสุขภาพ 5 ลานบาท 5 ลานบาท - - 

บริษัท โซเด็กซโซ เฮ็ลธแคร ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
 (ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 74) 

ภัตตาคารและประกอบอาหาร
สุขภาพ 

15 ลานบาท 7.5 ลานบาท - - 
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2.2 อัตราสวนรอยละของสินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวม 

 อัตราสวนรอยละของสินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 สรุปไดดังนี้ :- 

  
อัตรารอยละของสินทรัพย 

อัตรารอยละของรายได
คาบริการคนไข 

  ของบริษัทยอยที่ ของบริษัทยอยที่รวมอยู 
  รวมอยูในงบดุลรวม ในงบกําไรขาดทุนรวม 

  2548 2547 2548 2547 
 บริษัทยอย     
1. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด 1.00 1.40 1.31 3.6 
2. บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด 0.70 0.82 0.42 1.3 
3. บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส 

(ประเทศไทย) จํากัด 0.16 0.18 0.23 0.3 
4. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด 4.73 5.28 4.63 6.3 
5. บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด 0.01 0.81 - - 
6. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด 1.68 2.01 1.56 1.0 
7. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 6.43 7.49 5.27 8.5 
8. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด 2.06 2.27 1.41 2.4 
9. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด 4.96 6.17 7.68 7.0 
10. บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 6.66 - 7.03 - 
11. บริษัท วัฒนเวช จํากัด 3.79 - 2.05 - 
12. บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 0.19 - - - 
13. บริษัท บี ดี เอ็ม เอส อินเตอรเนชั่นแนล เมดิเคิล 

เซอรวิสเซส จํากัด 0.53 - - - 
14. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 27.61 31.79 27.08 - 

2.3 ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่เปนสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินลงทุนใน              
บริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯและสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้
แลว 

2.4 ผลตางของตนทุนของเงินลงทุนที่เกินกวาหรือต่ํากวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่
สามารถระบุไดของบริษัทยอยตามสวนของบริษัทฯ ณ วันซื้อหุนไดแสดงภายใตหัวขอ “คาความ
นิยม/คาความนิยมติดลบ” ในงบดุลและตัดจําหนายหรือรับรูเปนรายไดภายในระยะเวลา 10-20 ป 

2.5 ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับตั้งแตวันที่บริษัทฯเขาซื้อหุน 
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3.   นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้: - 

3.1 การรับรูรายได และคาใชจาย 

รายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสวนใหญประกอบดวยรายไดคารักษาพยาบาล     
คาหองพักและคายา โดยจะบันทึกเปนรายไดเมื่อไดใหบริการหรือจําหนายแลว 

รายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มรับรู เปนรายไดเมื่อไดจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มใหลูกคาแลว  

ดอกเบี้ยรับ รายไดอ่ืน และคาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ซ่ึงถึงกําหนด
จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับแตวันที่ฝากและปราศจากภาระผูกพัน 

3.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย            
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากหนี้ที่เรียกเก็บไมได บริษัทฯและบริษัท
ยอย พิจารณาความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินใน
อดีต อายุของลูกหนี้และความสามารถในการชําระหนี้ หนี้สูญจะถูกตัดจําหนายเมื่อไมสามารถเรียก
เก็บเงินได 

   3.4 สินคาคงเหลือ 

      สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตอยางใดจะต่ํากวา ซ่ึงมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการ
ดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย 
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3.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทยอย (ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) และบริษัทรวมบันทึกตามวิธีสวน
ไดเสีย 

เงินลงทุนอื่นที่เปนตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด ซ่ึงบริษัทฯถือเปนเงินลงทุน
ทั่วไปแสดงมูลคาตามราคาทุน  บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนตอ             
เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับของเงินลงทุนต่ํากวาราคาทุนในบัญชี 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผ่ือขายแสดง
ตามมูลคายุติธรรม ซ่ึงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยจดทะเบียนคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ 
ส้ินวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯรับรูการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของเงินลงทุนเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพย
ดังกลาวออกไปจึงบันทึกมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน 

3.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ/คาเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือราคาที่ประเมินใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคา
ทุนหรือราคาที่ประเมินใหมหักคาเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอยคา คาเสื่อมราคาของ
อาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ประเมินใหมของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยของบริษัทฯแตละรายการ ยกเวนสินทรัพยของบริษัทฯที่ซ้ือมา
กอนป 2531 คิดคาเสื่อมราคาตามวิธียอดลดลง 

ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังตอไปนี้: - 

อาคาร ส่ิงปลูกสรางและสวนปรับปรุง 5 - 50 ป 
เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย เครื่องตกแตง

และอุปกรณสํานักงาน 
3 - 10 ป 

ยานพาหนะ 5 - 8 ป 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง 
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สินทรัพยที่ประเมินราคาใหม 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดินและอาคารในราคาทุน ณ วันที่ได
สินทรัพยมา หลังจากนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาที่ดินและอาคารโดยผู
ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาที่ตีใหม ท้ังนี้บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัด
ใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุล
แตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้ :-  

- บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม
ในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล 
อยางไร ก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัทยอยได
รับรูราคาที่ลดลงเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้จะ
ถูกรับรูเปนรายได ไมเกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งไดรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
งวดกอนแลว 

- บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตีราคาใหมเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและ
ยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร” อยูในสวนของ  
ผูถือหุน สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการ   
ตีราคาที่ดินและอาคาร” ไมเกินจํานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชนิดเดียวกัน 
และสวนที่เกินจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

ในระหวางป 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
สวนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพยโดยโอนสวนเกินทุนดังกลาวผานงบกําไรขาดทุน                
ซ่ึงเปนไปตามขอผอนปรนตามประกาศสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย ฉบับที่ 006/2544-2546     

อยางไรก็ตาม ประกาศสมาคมดังกลาวมีผลบังคับใชจนถึงป 2549 และ บริษัทยอยจะตอง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 ซ่ึงกําหนดใหบริษัทยอยตองโอนสวนเกินดังกลาวไป            
ยังกําไรสะสมโดยตรงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 โดยบริษัทยอยตองปรับยอนหลังขอมูล
เปรียบเทียบทุกงวดที่นําเสนอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
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3.7 สัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกเครื่องมือแพทย และยานพาหนะ ตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญา
เชาการเงิน เปนสินทรัพย และหนี้สินดวยจํานวนเทากับราคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา ณ วัน
เร่ิมตนของสัญญา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาแลวแตจํานวนใดจะ
ต่ํากวา ซ่ึงใชอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาสําหรับการคิดลด เพื่อคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงิน
ขั้นต่ําที่ตองจาย โดยดอกเบี้ยจายจะถูกบันทึกตามงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชา
การเงินตามยอดคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินในแตละงวด 

3.8 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นและคาตัดจําหนาย 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสวนใหญประกอบดวยสิทธิการเชาและคอมพิวเตอรซอฟทแวร แสดง
ดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และขาดทุนจากการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคา
ตัดจําหนายเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ซ่ึงคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณ 5 - 10 ป หรือตามอายุสัญญา 

3.9 การเชาดําเนินงาน 

การเชาสินทรัพยซ่ึงความเสี่ยง และกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยที่ เชาเปนของผูใหเชาได                   
จัดประเภทเปนการเชาดําเนินงาน คาเชาที่จายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา 

3.10 การดอยคาของสินทรัพย 

บริษัทฯและบริษัทยอยสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชีของ           
สินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนั้น ๆ ตามปกติ
ธุรกิจหรือมูลคาจากการใชงานแลวแตราคาใดจะสูงกวา) การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแตละ
รายการหรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯและบริษัท
ยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน และจะบันทึกกลับรายการ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาการลดมูลคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไปหรือยังคง
มีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง 
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3.11 รายไดรอตัดบัญชี 

รายไดรอตัดบัญชี ไดแก เงินรับลวงหนาคารักษาพยาบาลโครงการชีวีมีสุข (Life Privilege) 
กําหนดตัดบัญชีเปนรายไดภายในระยะเวลา 10 ป 

3.12 เงินตราตางประเทศ 

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหวางปแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
คงเหลือ ณ วันที่ในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กําไรและ
ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

3.13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน                    
เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา เงินใหกูยืมและเงินกูยืม ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะ
สําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 

บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินนอก 
งบดุลเพื่อการเกง็กําไรหรือเพื่อการคา 

3.14 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรกอนภาษีเงินไดหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายตางๆ 
ที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษีและหักผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปกอน             
(ถามี) และไมรวมสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและเงินปนผลรับจาก
บริษัทยอย 

3.15 กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 
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3.16 การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝายบริหารอาจตองใช
การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่
ประมาณไว 

4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยรายการ 
ดังตอไปนี้:- 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 449,604,359 1,070,504,016 108,208,386 760,214,316 

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

 550,305,616 1,071,975,097 108,208,386 761,685,397 
หัก: เงินฝากซึ่งถึงกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน     

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

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

5. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําเงินฝากประจําธนาคารที่มีกําหนดระยะเวลา
เกินกวา 3 เดือน และเงินฝากออมทรัพยจํานวนรวม 20.6 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 7.4 ลานบาท 
(2547 : 14.9 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 6.0 ลานบาท ตามลําดับ) ไปวางเปนหลักประกันการออก
หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25 
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6. ลูกหนี้การคา 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 
กิจการที่เก่ียวของกัน     
 - ไมเกิน 3 เดือน 13,288 13,815 4,284 4,838 
 - 3 ถึง 6 เดือน 57 1,516 115 218 
 - 6 ถึง 12 เดือน 231 185 83 50 

 - มากกวา 12 เดือน 391 16 - 16 

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

     
บริษัทอ่ืน     
 - ไมเกิน 3 เดือน 521,675 376,421 212,850 155,127 
 - 3 ถึง 6 เดือน 31,969 36,036 13,504 15,109 
 - 6 ถึง 12 เดือน 14,443 20,112 7,291 9,454 

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

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

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (34,360) (35,017) (20,924) (20,924) 

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

รวมลูกหนี้การคา – สุทธิ 564,415 439,574 226,100 183,188 
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7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย (ซ่ึงตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 
บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการถือหุนหรือการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
รวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและบริษัท
เหลานั้น ซ่ึงสวนใหญเกี่ยวเนื่องกับการใหและรับบริการรักษาพยาบาล การกูยืมเงิน การบริหารงาน และ
การซื้อทรัพยสิน ซ่ึงบริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันดังตอไปนี้  

รายการ นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม 
รายไดคารักษาพยาบาล ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
รายไดคาวิเคราะหแลป ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน ราคาที่ตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 
อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราที่ธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาทั่วไป 
ซื้อและจําหนายทรัพยสิน ราคาที่ตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 

รายการธุรกิจที่สําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย 
   (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 

    

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 4,907,174 796,718 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 5,546,578 5,962,435 
ดอกเบี้ยรับ - - 4,539,411 7,110,840 
กําไรจากการขายสินทรัพย - - 395,665 716,912 
เงินปนผลรับ - - - 2,073,750 
รายไดอื่น - - 26,855,260 9,621,174 
ตนทุนบริการ - - 117,118,326 119,231,317 
คาใชจายอื่น - - 3,603,631 2,802,798 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ - - - 1,843,292,244 
ซื้อเครื่องมือแพทย - - 38,200,000 - 
ซื้ออาคารและสิ่งปลูกสราง - - 127,000,000 - 
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(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 12,563,019 82,131,482 5,756,022 3,462,348 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน 6,643,266 35,697,244 1,818,854 7,690,261 
ดอกเบี้ยรับ 203,099 12,276,397 203,099 11,646,617 
เงินปนผลรับ 99,715,000 42,688,768 99,715,000 42,685,000 
รายไดอื่น 4,908,963 7,821,598 4,370,061 3,370,519 
ตนทุนบริการ 18,759,264 40,222,240 17,229,408 33,176,320 
ดอกเบี้ยจาย - 545,955 - - 
คาใชจายอื่น 220,216 11,680,762 4,440 1,843,658 
เงินปนผลจาย 17,632,362 11,395,260 17,632,362 11,395,260 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ 134,958,100 49,505,060 134,958,100 49,505,060 
     
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 7,088,331 9,179,673 7,073,031 9,179,673 
ดอกเบี้ยจาย - 450,000 - 450,000 
คาใชจายอื่น 4,162,000 42,295 4,162,000 42,295 
เงินปนผลจาย 5,642,962 32,796,900 5,642,962 32,796,900 



 

 - 20 - 

ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ไดแสดงแยกตางหากในงบดุล
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :-  

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัทยอย - - 1,369 523 
บริษัทรวม 5,775 10,328 2,056 809 

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

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 13,967 15,532 4,482 5,122 

     
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน      
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ     
บริษัทยอย - - 15,760 330 

บริษัทรวม - 8,395 - 8,395 

รวม - 8,395 15,760 8,725 

     
อ่ืนๆ     
บริษัทยอย - - 2,977 1,784 

บริษัทรวม 2,797 1,995 152 1,641 

รวม 2,797 1,995 3,129 3,425 

รวมลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 2,797 10,390 18,889 12,150 

     
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด  - - - 115,000 

บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด - - - 15,000 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - - 130,000 
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(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด  - - 1,201 1,201 
บริษัทรวม     

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด  - 80,258 - 17,280 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน - 80,258 1,201 18,481 

     
ดอกเบี้ยคางรับ – กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 77,606 157,607 

บริษัทรวม 15,393 37,782 15,393 33,277 

รวมดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน 15,393 37,782 92,999 190,884 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม     

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด  10,000 - - - 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 10,000 - - - 

     
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 4,582 10,949 
บริษัทรวม 16,098 5,023 2,753 2,525 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 664 240 - 240 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 16,762 5,263 7,335 13,714 

     
เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 11,906 378 
บริษัทรวม 3,879 - - 100 

   บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,358 4,401 - 200 

   บุคคลที่เกี่ยวของกัน 4,790 4,790 4,790 4,790 

รวมเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 12,027 9,191 16,696 5,468 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางปสามารถสรุปได
ดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธันวาคม
2547 เพิ่มขึ้น ลดลง 

31 ธันวาคม
2548 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม     

   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด 80,258 - 80,258 - 

 80,258 - 80,258 - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม     

   บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด - 10,000 - 10,000 

 - 10,000 - 10,000 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

31 ธันวาคม
2547 เพิ่มขึ้น ลดลง 

31 ธันวาคม
2548 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

   บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด 115,000 - 115,000 - 

   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด 15,000 - 15,000 - 

 130,000 - 130,000 - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด 1,201 - - 1,201 
บริษัทรวม     

   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด 17,280 - 17,280 - 

 18,481 - 17,280 1,201 

เงินใหกูยืมเหลานี้บริษัทฯคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯจายชําระจริงบวกรอยละ 0.25 - 
0.50 ตอป, MLR บวกรอยละ 1-2 ตอป, MLR ลบรอยละ 1 ตอปและอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4, 4.25, 4.5, 
5 และ 7 ตอป  
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บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด เปนลูกหนี้บริษัทฯในสวนของดอกเบี้ยคางชําระจํานวนเงิน              
4 ลานบาท ผอนชําระหนี้เปน 2 งวด คือ ภายในเดือนธันวาคม 2552 และในเดือนธันวาคม 2553 โดยผอน
ชําระงวดละเทา ๆ กัน  

 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางรวมทั้งส่ิง             
ปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตเพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมดังกลาวขางตนใหกับบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 
จํากัด จํานวนเงิน 83.19 ลานบาท (2547 : 83.19 ลานบาท) ซ่ึงคางชําระเปนระยะเวลานาน บริษัทฯไดตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเปนจํานวนเงิน 9.58 ลานบาท (2547 : 9.58 ลานบาท) ทั้งนี้ฝายบริหารเชื่อวาคา
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเพียงพอ และบริษัทยอยดังกลาวไดจดจํานองที่ดินเพื่อเปนหลักประกันแก
บริษัทฯ 

สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

บริษัทฯ 

 บริษัทไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด ซ่ึง
เปนบริษัทยอยแหงหนึ่งระยะเวลา 5 ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีกโดยกําหนดคาตอบแทนเปน
อัตรารอยละของกําไรขั้นตนกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายในอัตรา
รอยละ  2.5 - 5 ในปที่ 1 - 5 และอัตรารอยละ8 ตั้งแตปที่ 6 

 สําหรับคาตอบแทนของปที่ 1 ถึงปที่ 5 ผูวาจางขอพักชําระคาตอบแทนการบริหารดังกลาวไว และ
จะเริ่มทยอยชําระคาจางบริหารดังกลาว ในปที่ 6 เปนตนไป 

บริษัทยอย 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทรวมเปนระยะเวลา 10 ป 
และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาตอบแทนจากสัดสวนผลการดําเนินงานตามขอตกลงที่ระบุ
ไวในสัญญาและชําระคาจางบริหารเปนรายเดือน เร่ิมชําระงวดแรกตั้งแตเดือนกันยายน 2545 

สัญญาเชาระยะยาว 

บริษัทยอย 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปน
ระยะเวลา 3 ป เพื่อปลูกสรางอาคารโดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเดือนละ 100,000 บาท ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2547 

 ในป 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป 
เพื่อใชดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเดือนละ 1,000,000 บาท เร่ิม
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 
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8.  สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ประกอบดวย 
  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 
ยา และเวชภัณฑ 134,225,375 98,700,041 55,121,268 35,388,089 
พัสดุและอื่น ๆ 17,683,268 8,930,075 14,883,696 6,977,649 

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

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

9. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย/ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนใน        
บริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดสวนเสีย 

 (หนวย : พันบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 
ทุนชําระ 
แลว 

อัตรารอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน เงินปนผลรับ 

     วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 2548 2547 
   2548 2547 2548 2547 2548 2547   
บริษัทรวม           

บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ           
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
จํากัด 

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

บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 120 ลานบาท - 48.00 - 132,480 - 175,032 - 5,760 
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและ

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

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร         
   จํากัด โรงพยาบาล 586 ลานบาท - 48.45 - 284,000 - 291,743 - - 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการ 

โทรทัศนและวิทยุ 
5 ลานบาท 30.00 30.00 1,500 1,500 567 566 - - 

บริษัท เอส อาร พร็อพเพอรตี้  
 อินเวสทเมนท จํากัด 

อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 - 101 - 101 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ี ถือหุน
โดยบริษัทฯ 

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

บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย           
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด  
 (เดิมชื่อ “บริษัท รวมแพทย  
 ศรีราชา จํากัด”) 

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

บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท 
เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริหารการจัดการ 5 ลานบาท 26.00 26.00 1,300 1,300 999 1,288 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของ
บริษัทยอย 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียใน        
งบการเงินรวม 

    

335,143 751,522 576,079 988,498   
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 (หนวย : พันบาท) 

ชื่อบริษัท 
ประเภท
กิจการ 

ทุนชําระ 
แลว 

อัตรารอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน เงินปนผลรับ 

     วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 2548 2547 
   2548 2547 2548 2547 2548 2547   
บริษัทยอย           
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ                  
พระประแดง จํากัด 

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

บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร                       
ซิสเท็มส จํากัด  

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

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร  
 แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

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

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 
จํากัด 

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

บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล      1 ลานบาท  100.00  100.00 999 999 (2,853) (2,620) - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 
จํากัด 

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

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 200 ลานบาท 63.35 63.35 122,897 122,897 125,528 125,434 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ลานบาท  100.00  100.00 150,000 150,000 133,369 133,055 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 99.47 99.47 607,014 607,014 562,088 517,583 - - 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 92.92 92.92 1,453,948 1,453,948 2,008,568 1,949,301 - - 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร 
จํากัด 

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

บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 61.99 - 267,438 - 338,669 - - - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร   
 เซอรวิสเซส จํากัด 

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

บริษัท บี ดี เอ็ม เอส อินเตอรเนชั่นแนล  
 เมดิเคิล เซอรวิสเซส จํากัด 

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

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียใน
งบการเงินเฉพาะ ของบริษัทฯ 

   

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

แสดงในงบดุลภายใตรายการ          

 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

     

5,708,672 4,922,796 

  

 ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุนใน
บริษัทยอย ซ่ึงบันทึกโดยวิธี
สวนไดเสีย 

     

(2,853) (2,620) 

  

      5,705,819 4,920,176   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 สวนแบงผลขาดทุนสะสมของบริษัท เพชรบุรีตัดใหม
การแพทย จํากัด มีมูลคาสูงกวากวาราคาทุนของเงินลงทุน บริษัทฯจึงไดบันทึกสวนเกินดังกลาวในบัญชี 
“ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทกึโดยตามวิธีสวนไดเสีย” ภายใตหนี้สินไมหมุนเวียน
ในงบดุล 
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 การคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และสวนแบงผลกําไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวนรวมประมาณ 7 ลานบาท 
หรือเทากับรอยละ 0.8 ของกําไรสุทธิสําหรับป คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่ยังมิไดผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น 

การลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทรวมซ่ึงทําใหบริษัทรวมเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอย 

 ในเดือนเมษายน 2548 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 
จากผูถือหุนเดิม จํานวนรวม 7.62 ลานหุน ในราคาหุนละ 12.25 บาท รวมเปนเงินประมาณ 93.35 ลาน
บาท ทําใหบริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดงักลาวเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 48.45 เปนรอยละ 61.45 
บริษัทดังกลาวจึงไดเปล่ียนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย  

 ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 
จากผูถือหุนเดิม จํานวน 15.3 ลานหุน ในราคาหุนละ 13 บาท รวมเปนเงินประมาณ 198.98 ลานบาท ทํา
ใหบริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้น เปนรอยละ 87.57  

 ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท วัฒนเวช จํากัด จากการเพิ่มทุน
จํานวนรวม 5.40 ลานหุน ในราคาหุนละ 25 บาท รวมเปนเงินประมาณ 135 ลานบาท ทําใหบริษัทฯมี
อัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 48 เปนรอยละ 61.99 บริษัทดังกลาวจึงได
เปล่ียนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย  

การลงทุนใหม 

 ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนในบริษัท กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด  
(เดิมชื่อ “บริษัท ไทยคูกาเฮลิคอปเตอรแอนดปโตรเลียมเซอรวิส จํากัด”) จากผูถือหุนเดิมทั้งหมดจํานวน
รวม 0.75 ลานหุน ในราคาหุนละ 7.63 บาท รวมเปนเงินประมาณ 5.7 ลานบาท และตอมาบริษัทยอย
ดังกลาวไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 7.5 ลานบาท (หุนสามัญ จํานวน 750,000 หุน ราคาหุนละ 10 บาท เรียก
ชําระแลวหุนละ 2.5 บาท) เปน 30 ลานบาท โดยบริษัทฯใชสิทธิซ้ือหุนสามัญดังกลาวทั้งหมด  
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 ในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทฯไดรวมลงทุนจัดตั้งบริษัท เอส อาร พร็อพเพอรตี้ อินเวสเมนท จํากัด 
ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกัมพูชาดวยทุนจดทะเบียน 20 ลานเรียล โดยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัท
ดังกลาวเทากับรอยละ 49 คิดเปนเงินลงทุนประมาณ 9.8 ลานเรียลหรือเทียบเทา 0.1 ลานบาท 

 ในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทฯไดลงทุนจัดตั้งบริษัท บี ดี เอ็ม เอส อินเตอรเนชั่นแนล เมดิเคิล 
เซอรวิสเซส จํากัด ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกัมพูชาจํานวน 9,200 ลานเรียล หรือเปนเงินประมาณ 94 
ลานบาทโดยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเทากับรอยละ 100 

การเพิ่มทุนของบริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทยอย 

ในระหวางไตรมาสที่สองป 2548 บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท สมิติ
เวช จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออกหุนสามัญอีกจํานวน 690,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 10 บาท จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมทั้งหมด ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 7,100,000 บาท เปน
จํานวน 14,000,000 บาท และบริษัทยอยไดจายชําระคาหุนเพิ่มทุนในบริษัทดังกลาวเรียบรอยแลวใน
ระหวางป 2548 

นอกจากนี้ ในระหวางไตรมาสที่สองป 2548 บริษัท โซเด็กซโซ เฮ็ลธแคร ซัพพอรท เซอรวิส 
(ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จํากัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออก
หุนสามัญอีกจํานวน 75,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสิทธิใน
ราคาหุนละ 100 บาท รวม ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 7,500,000 บาท เปนจํานวน 15,000,000 บาท
บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จํากัด ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนเดิมจํานวน 55,497 หุน ในราคาหุน
ละ 100 บาท รวมเปนจํานวน 5,549,700 บาท ดังนั้นสัดสวนการถือหุนสามัญหลังเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น 
110,994 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท รวมเปนเงิน 11,099,400 บาท คิดเปนรอยละ 73.996 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัทดังกลาว 
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10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย : พันบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละ
ของการถือหุน เงินลงทุน (ราคาทนุ) 

  (ลานบาท)  2548 2547 

เงินลงทุนโดยบริษัทฯ      

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด      
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 120 19 342,915 342,915 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 133, 143 - 1,770 1,770 
บริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.13 208 208 
บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.2 350 350 

    345,243 345,243 
บวก :  สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงิน

ลงทุน 
   254,659 135,550 

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด    599,902 480,793 

      

เงินลงทุนบริษัทอื่น      
บริษัท เอ็กซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จํากัด วินิจฉัยโรคดวย

เคร่ืองเอกซเรย 
80 5.11 4,520 4,520 

บริษัท ศูนยคอมพิวเตอร จํากัด  - - 25 25 
บริษัท เครือพญาไทเอกซเรย จํากัด ใหเชาเครื่อง          

มือแพทย 
130 - 3 3 

บริษัท วินสโตร จํากัด ขายสง-ปลีก
สินคาอุปโภค
บริโภค 

142 0.36 226 226 

บริษัท ไทยจัดการลองสเตย จํากัด ธุรกิจนําเที่ยว 25 2.12 531 531 
บริษัท ทรัยสเตท แอลเลอรยี จํากัด  - - - 1,249 

    5,305 6,554 
หัก : สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทนุ    (254) (1,503) 

เงินลงทุนบริษัทอื่น - สุทธิ    5,051 5,051 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ 

   604,953 485,844 

บริษัทอื่นท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย      
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนาย                  

ยาสมุนไพร 
80 0.6 290 290 

หัก : สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทนุ    (66) (66) 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ    224 224 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงินรวม    605,177 486,068 
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11. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 
 (หนวย : พันบาท) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
กิจการ ทุนชําระแลว 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปนผลรับ 

    2548 2547 2548 2547 
บริษัทที่เก่ียวของกัน        
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด โรงพยาบาล   300,000 10.00 31,650 31,650 - - 
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด สายการบิน  440,000    3.27 36,000 36,000 - 7,762 
รวม    67,650 67,650 - 7,762 
หัก : คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    (12,333) (11,408) - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน    55,317 56,242 - 7,762 

12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยซึ่งแสดงตาม 
ราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือแพทย 
อุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวาง
กอสรางและ 
เครื่องมือและ
อุปกรณระหวาง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม       
31 ธันวาคม 2547 2,672,876,435  6,127,951,256  4,480,528,420  183,632,131  1,044,871,534  14,509,859,776  
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน 
   บริษัทยอย 122,743,480  1,271,910,461  561,830,642  18,037,396  147,033,786  2,121,555,765  
ซื้อเพิ่ม 49,140,000  89,304,535  628,746,218  61,721,001  2,052,373,443  2,881,285,197  
โอนเขา 32,500,000  1,027,477,432  176,334,905  3,447,204  - 1,239,759,541 
โอนออก -  (749,035)  (23,710,801) -  (1,212,396,530)  (1,236,856,366) 

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

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

คาเสื่อมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2547 15,221,439  1,502,611,943  2,618,230,347  90,600,214  - 4,226,663,943  
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน 
   บริษัทยอย - 376,470,126  376,460,448  9,626,214  - 762,556,788  
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 389,555,292  528,558,116  34,417,472  - 952,530,880  

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

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

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

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

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป    

   2547      354,884,462 

   2548      952,530,880  
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะ 

 

สินทรัพยซึ่งแสดงตาม 
ราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือแพทย 
อุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวาง
กอสรางและ 
เครื่องมือและ
อุปกรณระหวาง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม       
31 ธันวาคม 2547 478,575,242 1,251,733,221 1,585,802,964 102,846,624 559,668,792 3,978,626,843 
ซื้อเพิ่ม 48,975,000 6,970,051 284,920,678 48,385,587 1,272,414,488 1,661,665,804 
โอนเขา 32,500,000 303,496,584 136,926,444 - - 503,338,066 
โอนออก - - (11,009,837) - (440,384,620) (481,809,495) 
จําหนาย - - (7,498,229) (2,784,527) - (10,282,756) 

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

คาเสื่อมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2547 - 294,783,102 859,098,175 54,402,959 - 1,208,284,236 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 55,350,923 186,595,257 19,433,327 - 261,379,507 
จําหนาย - - (5,359,683) (2,480,522) - (7,840,205) 

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

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

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

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป    
   2547      192,635,057 

   2548      261,379,507 

ยอดสะสมของดอกเบี้ยเงินกูที่บันทึกไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนอาคารมีจํานวนประมาณ 87.48 
ลานบาท สําหรับบริษัทฯ และจํานวนประมาณ 436.12 ลานบาท สําหรับบริษัทยอย 

ในป 2542 บริษัทและบริษัทยอยบางแหงไดวาจางบริษัทประเมินราคาอิสระ ประเมินราคาที่ดิน
ทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทยอย (รวมที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดําเนินงาน) ซ่ึงมีราคาทุนเดิมประมาณ 
210 ลานบาท และ 80 ลานบาท ตามลําดับ ตามรายงานการประเมินราคาลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 และ 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2542 ตามลําดับ ระบุวาบริษัทประเมินราคาใชวิธีการประเมินราคาแบบวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) โดยราคาตลาดยุติธรรมของที่ดินดังกลาว ณ วันที่รายงานมีราคาประเมิน 
637 ลานบาท และ 93 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเปนราคาที่สูงกวาราคาทุนเดิมของที่ดินประมาณ 427 ลาน
บาท และ 13 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสวนตางของราคาทุนเดิมและราคา
ประเมินของที่ดินดังกลาวไวในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุล  
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ในป 2547 บริษัทยอย 3 แหงไดวาจางบริษัทประเมินราคาอิสระ ประเมินราคาที่ดินและอาคาร
ทั้งหมดของบริษัทดังกลาว  ตามรายงานการประเมินราคาลงวันที่ 15 ธันวาคม 2547 และ วันที่ 16 
ธันวาคม 2547 ระบุวาบริษัทประเมินราคาใชวิธีการประเมินราคาแบบวิธีคิดจากตนทุน (Cost Approach) 
โดยราคายุติธรรมของที่ดินดังกลาว ณ วันที่รายงานมีราคาประเมินรวม 1,972.02 ลานบาท และ 2,699.04 
ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเปนราคาที่สูงกวาราคาประเมินเดิม ประมาณ 1,085.32 ลานบาท และ 498.68 ลาน
บาท ตามลําดับ บริษัทยอยบันทึกสวนตางของราคาประเมินเดิมและราคาประเมินใหมของที่ดินและ
อาคารที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด 1,584 ลานบาทโดยแสดงไวในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร” 
ภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุล จํานวน 1,544.49 ลานบาท และไดแสดงเปนการกลับรายการขาดทุนจาก
การดอยคาของที่ดินจากการประเมินราคาของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 228.05 ลานบาท สําหรับที่ดินที่
มีราคาประเมินใหมสูงกวาจํานวนที่เคยรับรูเปนผลขาดทุนจากการดอยคา และรับรูผลขาดทุนจากการ
ประเมินราคาอาคารของบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 188.54 ลานบาท 

จากผลของการประเมินราคาที่ดินและอาคารของบริษัทยอยขางตน บริษัทฯรับรูสวนเกินทุนจากการ
ตีราคาที่ดินและอาคารของบริษัทยอยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีสวนไดเสียเปน
จํานวน 513.56 ลานบาทไวในบัญชี สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารภายใตสวนของผูถือหุนใน 
งบดุล  

   ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดคํานวณ คาเสื่อมราคาสําหรับ
อาคารสวนที่ตีราคาเพิ่ม โดยโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารไปตัดคาเสื่อมราคาในงบ
กําไรขาดทุนเปนจํานวนเงินประมาณ 74.07 ลานบาท 

หากบริษัทฯแสดงมูลคาของที่ดินและอาคารดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ตามวิธีราคาทุนจะเปนดังนี้ :- 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 ที่ดิน 

อาคาร            
สิ่งปลูกสรางและ    
สวนปรับปรุง ที่ดิน 

อาคาร            
สิ่งปลูกสรางและ    
สวนปรับปรุง 

มูลคาสุทธิตามบัญชี (ตามวิธีราคาทุน)     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 1,476,058,123 5,397,684,364 237,172,790 - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 1,348,186,994 3,919,695,625 155,697,790 - 
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บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตไป    
จดจํานองและวางเปนประกันไวกับธนาคารแหงหนึ่ง เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 16 

อาคารและอุปกรณตลอดจนสินคาของบริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัย
ในเดือนพฤศจิกายน 2548 อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไดทําประกันอุบัติภัยกับบริษัทประกันภัยในประเทศ
แหงหนึ่งซึ่งคุมครองความเสียหายของทรัพยสินจากเหตุการณดังกลาว บริษัทยอยยังมิไดบันทึกผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ถูกทําลายและเสียหาย และจํานวนเงินชดเชยสําหรับทรัพยสินที่
เสียหายที่จะไดรับจากการประกันภัยในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากจนถึง
วันที่ในรายงาน บริษัทยอยและบริษัทประกันภัยยังอยูระหวางการประเมินมูลคาความเสียหายของ
ทรัพยสินดังกลาว อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทยอยเชื่อมั่นวาจะไดรับการชดเชยจากการประกนัภยั
สําหรับสินทรัพยที่ถูกทําลายและเสียหายเต็มจํานวน หรือถามี บริษัทยอยจะมีผลขาดทุนที่ไมมีสาระสําคญั
จากเหตุการณดังกลาว  

13. สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 
คอมพิวเตอรซอฟทแวร 153,266,241 112,324,408 40,472,572 12,982,006 
สิทธิการเชา 46,268,019 40,468,019 38,218,019 38,218,019 
รายจายสําหรับสิทธิและประโยชนที่ไดรับ
จากสมาคมบางกอกเนิสซิ่งโฮมเพื่อการ
ดําเนินธุรกิจ 113,723,076 - - - 

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

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

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น - สุทธ ิ 206,824,771 96,122,724 41,519,126 44,422,368 

     

คาตัดจําหนายสําหรับป 39,563,238 11,700,934 13,874,670 6,777,657 
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14. ท่ีดินท่ียังไมไดใชเพื่อการดําเนินงาน 

ที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ประกอบดวย 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548 2547 
ที่ดินตามราคาทุนเดิม 367,181,670 367,181,670 
สวนเพิ่มจากการประเมินราคาใหม 104,245,510 104,245,510 

โอนออกเพื่อใชดําเนินงาน (32,500,000) - 

รวม 438,927,180 471,427,180 

ในป 2542 บริษัทฯไดประเมินราคาที่ดินใหมโดยผูประเมินราคาอิสระ ดังกลาวไวแลวในงบการเงิน          
ขอ 12 

ยอดสะสมของดอกเบี้ยเงินกูยืมที่บันทึกไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการ
ดําเนินงานมีจํานวนประมาณ 29 ลานบาท 

15.  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศ เปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 158 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 50 ลานบาท โดยจายดอกเบี้ยในอัตรา 
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ําของธนาคาร 
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16. เงินกูยืมระยะยาว 

 รายละเอียดเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีดังนี้ : - 
 (หนวย :ลานบาท)  

    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว     

    สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา ผูใหกู วงเงินกูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม ระยะเวลาเงินกู งวดชําระคืนเงินตน งวดชําระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 

เฉพาะบริษัทฯ           

1. 17 ธันวาคม 2544 ธนาคารใน
ประเทศ 

2,300 290 1,140 1,430 9 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

2. 26 มีนาคม 2545 ธนาคารใน
ประเทศ 

20 3 7 10 7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

3. 19 พฤศจิกายน 2547 ธนาคารใน
ประเทศ 

85 21 50 71 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

4. 13 มกราคม 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

139 29 90 119 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

5. 13 มกราคม 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

102 21 66 87 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

6. 5 ตุลาคม 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

350 53 297 350 7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

7. 29 กันยายน 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

45 9 36 45 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

8. 1 ธันวาคม 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

600 - 480 480 9 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

รวมเงินกูยืมเฉพาะของบริษัทฯ  426 2,166 2,592     
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 (หนวย :ลานบาท)  
    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว     

    สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา ผูใหกู วงเงินกูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม ระยะเวลาเงินกู งวดชําระคืนเงินตน งวดชําระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 

บริษัทยอย           
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด         

1. 18 ธันวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 500 50 387 437 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด         

1. 1 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 140 7 86 93 6 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด         

1. 9 พฤษภาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 400 - 300 300 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

2. 8 กันยายน 2547 ธนาคารในประเทศ 37 8 20 28 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด         
1. 29 มีนาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 330 - 324 324 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด         

1. 11 มิถุนายน 2547 ธนาคารในประเทศ 150 - 150 150 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด         
1. 20 ตุลาคม 2539 ธนาคารในประเทศ 679 22 411 433 13 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

2. 20 ตุลาคม 2533 สถาบันการเงินใน
ประเทศ 

679 22 411 433 13 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท วัฒนเวช จํากัด         

1. 27 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารในประเทศ 135 26 90 116 6 ป ทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)         

1. 11 ตุลาคม 2544 ธนาคารในประเทศ 1,700 160 1,358 1,518 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 26 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 185 19 166 185 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

3. 2 มิถุนายน 2548 ธนาคารในประเทศ 165 25 22 47 6 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอสอี จํากัด         

1. 26 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 115 11 104 115 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

รวมเงินกูยืมของบริษัทยอย  350 3,829 4,179     

รวมเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย  776 5,995 6,771     

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตและอุปกรณบางสวนเปนประกันเงินกูยืมระยะยาว
ขางตน 
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ระหวางป 2541 - 2547 บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดเขาทําสัญญา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้จํานวน 4 ครั้งกับสถาบันการเงิน 2 แหงในประเทศโดยบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตาง ๆ ตามที่กาํหนดไวในสัญญา  

หนี้สินระยะยาวดังกลาวขางตนไดใชสัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนหลักประกันการกูยืม       
นอกจากนี้กรมธรรมประกันภัยยังไดระบุใหยกผลประโยชนจากการประกันภัยอาคารและอุปกรณใหแก 
สถาบันการเงินดังกลาว 

17. เจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 
เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 352,907 319,029 108,493 74,459 

หัก : ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (36,156) (39,722) (10,406) (8,685) 

รวม 316,751 279,307 98,087 65,774 

หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (115,794) (80,839) (37,280) (22,860) 

เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - 
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 200,957 198,468 60,807 42,914 

เจาหนี้เชาซื้อ 

 เจาหนี้เชาซ้ือ ประกอบดวยสัญญาเชาซื้อยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเชาซ้ือหลายสัญญาโดยมีเงื่อนไข
ชําระหนี้เปนรายเดือนรวม 32 - 60 งวด  

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทหลายแหงเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 
และยานพาหนะสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือนรวม 36 - 60 งวด 
และเมื่อครบกําหนดสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซื้ออุปกรณดังกลาวไดในราคาที่
กําหนดในสัญญา  
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18. ทุนเรือนหุน 

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหมีการ
เปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ซ่ึงบริษัทฯไดจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลหุนกับกระทรวงพาณชิยแลวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 

 นอกจากนี้ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 750 
ลานบาท เปน 1,000 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 250 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท จําหนายใน
ราคาหุนละ 6 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 3 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม และไดให
สิทธิผูถือหุนสามารถจองซื้อหุนเกินสิทธิได บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวเมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2547 ทั้งนี้ผูถือหุนไดจองซื้อหุนและชําระคาหุนเพิ่มทุนในระหวางวันที่ 21-25 มิถุนายน 
2547 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,769 ลานบาท และตอมาในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษัทฯไดจายคืนเงินคา
หุนแกผูถือหุนที่จายเงินจองซื้อหุนเกินสิทธิ จํานวนเงิน 269 ลานบาท และบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชําระแลวเปน 1,000 ลานบาท เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 

 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2547 มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯอีกจํานวน 180.50 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 180.50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากจํานวน 1,000 ลานบาท เปนจํานวน 1,180.50 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 1,180.50 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2547 

 นอกจากนี้ที่ประชุมดังกลาวไดมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสรางการถือหุนโดยการเขาซื้อหุน
ทั้งหมดของ บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด และ บริษัท 
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด จากผูถือหุนอื่นทุกรายของบริษัทดังกลาว โดยจายชําระคาหุนดวยหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามที่กลาวไวขางตนโดยมิไดเสนอจายเปนเงินสด และมีมติอนุมัติการซื้อหุน
ของ บริษัทโรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนหุนที่
จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น ในราคาไมเกินหุนละ 150 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 360 ลาน
บาท ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษัทฯไดซ้ือหุนของบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 
เปนจํานวนเงิน 215.49 ลานบาท 

 ตอมาในเดือนธันวาคม 2547 บริษัทฯไดซ้ือหุนของบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 
เพิ่มอีกจํานวน 127.42 ลานบาท รวมเปนเงนิลงทุนในบริษัทดังกลาวทั้งสิ้น 342.91 ลานบาท  
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดอนุมัติใหบริษัทฯเริ่มทําคําเสนอ
ซ้ือหุนตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 ถึง 16 ธันวาคม 2647 ซ่ึงภายหลังสิ้นสุดการแลกหุนทําใหสัดสวน
การถือหุนในบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด และบริษัท
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด เปนรอยละ 92.92 รอยละ 98.53 และรอยละ 99.47 ตามลําดับ และคิด
เปนจํานวนหุนที่ตองจัดสรรเทากับ 112,251,510 หุน 18,528,904 หุน และ 32,629,694 หุน ตามลําดับ 
หรือรวมท้ังหมด 163,410,108 หุน ทําใหเหลือหุนจากการจัดสรรจํานวน 17,089,892 หุน ซ่ึงตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2547 มีมติใหอํานาจคณะกรรมการบริษัทฯ
ดําเนินการกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรโดยสามารถเสนอขายหุนดังกลาวใหกับบุคคลเฉพาะเจาะจง
ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ.12/2543 

 หุนสามัญจํานวน 163,410,108 หุน ที่ออกเพื่อแลกกับหุนของบริษัททั้งสามแหงดังกลาวขางตน 
บันทึกดวยมูลคายุติธรรมที่คํานวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดวยวิธีคํานวณมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flows) ในราคาหุนละ 10.21 บาท เปนผลใหบริษัทฯมีทุนที่ออกและ
ชําระแลวเพิ่มขึ้นจํานวน 163.41 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 1,505 ลานบาท โดย
บริษัทฯไดจดทะเบียนทุนชําระแลวเปน 1,163.41 ลานบาท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 9/2548 ไดมีมติใหตัดหุนจด
ทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรจํานวน 17,089,892 หุนดังกลาวออก และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯลดทุนจดทะเบียนซ่ึงคงเหลือจากการ
จัดสรร ดังกลาวพรอมทั้งไดมีมติใหบริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 20,000,000 หุน ซ่ึงบริษัทฯได
ถือเปนการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 ทําใหบริษัทฯมีทุน
จดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 1,183,410,108 บาท 

 นอกจากนี้ที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯปรับโครงสรางการถือหุนภายในกลุม 
โดยการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดจากผูถือหุนกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออก ซ่ึงประกอบดวยบริษัท
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด บริษัท วัฒนเวช จํากัด และ
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โดยมีเงื่อนไขวา ผูถือหุนของกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออก
ดังกลาวจะตองซื้อหุนของบริษัทฯดวยเงินคาหุนทั้งจํานวนที่ไดรับชําระจากบริษัทฯจากการเขาซื้อหุน
ของบริษัทดังกลาวขางตน ทั้งน้ี หุนของบริษัทฯที่เสนอขายตอผูถือหุนของกลุมโรงพยาบาลภาค
ตะวันออกจะประกอบดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 20 ลานหุนดังกลาวขางตนและ/หรือหุน
ของบริษัทที่กรุงเทพพัทยาถืออยู ซ่ึงจะเสนอขายตอผูถือหุนกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออกในราคา
เดียวกันคือ 14.59 บาทตอหุน โดยจะเปนการขายหุนของบริษัทฯที่บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
จํากัด ถืออยูทั้งจํานวนจนหมดกอน แลวจึงขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อ
วัตถุประสงคในการขจัดการถือหุนไขวระหวางบริษัทฯและบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด 



 

 -  39  - 

19. เงินปนผล 

 ที่ประชุมใหญสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2548 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 ไดมีมติ
อนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,163,410,108 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ใน
อัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 582 ลานบาท และจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 27.8 ลานบาทโดยบริษัทฯไดจายเงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548  

 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 อนุมัติใหจายเงินปนผล
สําหรับหุนสามัญจํานวน 75 ลานหุน (มูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท) ในอัตราหุนละ 4 บาท เปนจํานวน
เงิน 300 ลานบาท ซ่ึงเปนอัตราที่ประกาศจายกอนที่บริษัทฯจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว
จาก 10 บาท เปน 1 บาทตอหุน และจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 16 ลานบาท โดยบริษัทฯ
ไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 

20. สาํรองตามกฎหมาย 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอย    
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวน
เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได  

     บริษัทยอยในประเทศตองจัดสรรทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของจํานวนผลกําไรซึ่งบริษัทฯทํา
มาหาได ทุกคราวที่จายเงินปนผลจนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 1202 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สํารอง
ตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

21. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจาย
สมทบใหในอัตราที่ตกลงรวมกันโดยเปนอัตรารอยละของเงินเดือนปจจุบันกองทุนสํารองเล้ียงชีพบริหาร
โดยสถาบันการเงินหลายแหง และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน 

ในป 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนฯเปนจํานวนเงิน 35.43 ลานบาท 
(2547 : 18.42 ลานบาท) และเฉพาะบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 11.50 ลานบาท (2547 : 9.28 ลานบาท) 
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22. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน) 7,817 5,972 2,256 1,964 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท) 2,511,711 1,846,365 968,765 828,048 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

23.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คูสัญญา
อาจจะไมปฏิบัติตามสัญญาในอนาคต ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยจะพิจารณาใชเครื่องมือทางการเงิน
ที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอย ไมมีนโยบายที่
จะประกอบธุรกรรมตราสารอนพุันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

23.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทฯและบริษัทยอยมี
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากและเงินกูยืมจากธนาคาร อยางไรก็ตาม เงินฝากและเงิน
กูยืมจากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate) บริษัทฯและบริษัท
ยอยจึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

23.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถจะปฎิบัติตามขอตกลงที่ใหไว
กับบริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนี้โดยการ
วิเคราะหฐานะทางการเงินของคูคา และจํากัดการอนุมัติวงเงิน สินเชื่อ มูลคาสูงสุดของความเสี่ยง
ดานการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่
แสดงในงบดุล 

23.4 มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นหรือ
มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ดังนั้น มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 
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24. สัญญาเชาระยะยาว 

บริษัทฯ 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อจัดสรางตกแตงเปนสวนของอาคารโรงพยาบาล  มีกําหนด
ระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576 กําหนดชําระคาเชาทุก
เดือน โดย 5 ปแรกจายคาเชาในอัตราเดือนละ 10,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุกๆ 5 ป และสําหรับ 5 ป
สุดทายมีอัตราคาเชาเดือนละ 25,000 บาท 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนอาคารจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 20 ป
นับตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2567 กําหนดชําระคาเชาสําหรับ 17 เดือนแรก 
ในอัตราเดือนละ 200,000 บาทและเพิ่มอัตราคาเชาตามที่กําหนดไวในสัญญา สําหรับ 3 ปสุดทาย มีอัตรา
คาเชาเดือนละ 560,000 บาท  

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารรับรองผูปวยนอกของโรงพยาบาล มีกําหนด
ระยะเวลาการเชา 30 ปนับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2577 โดยจะเริ่มชําระคาเชา
ครั้งแรกในวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก 3 ปในอัตรารอย
ละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป 

บริษัทฯไดทาํสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนลานจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 7 ป นับตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชําระครั้งแรก
ในวันที่  1 กันยายน 2548  ในอัตราเดือนละ 131,000 บาท และตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2549 เปนตนไป 
ชําระคาเชาในอัตราเดือนละ 175,000 บาท 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยทําสัญญาเชาอาคารที่จอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่ 10 กันยายน 2546 
กําหนดระยะเวลาการเชา  30 ป ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2547 โดยอัตราคาเชารายปในปแรกของการเชา
เทากับ 3.39 ลานบาท และปรับทุก ๆ ป ในอัตรารอยละ 2.75 ตอป รวมเปนคาเชาทั้งสิ้น 155.11 ลานบาท 
และบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาลวงหนาเปนจํานวน 38.78 ลานบาท ตามระยะเวลาที่กําหนดคาเชา สวนที่
เหลือจายชําระเปนรายเดือนสุทธิจากคาเชาลวงหนาในอัตรารอยละ 85 ของคาเชา นอกจากนี้บริษัทยอยได
ทําสัญญาบริการกับบริษัทฯเดียวกันในการใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปน
จํานวนเงินรวม 103.41 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยจายคาเชาลวงหนาแลวจํานวน 38.78 ลานบาท (2547 : 32.80 
ลานบาท) และตัดบัญชีเปนคาใชจายแลวในปปจจุบันจํานวน 0.85 ลานบาท (2547 : 0.08 ลานบาท)  

ในป 2548 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อใช
ดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยตองชําระคาเชาเดือนละ 1,000,000 บาท เร่ิมตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 2548 
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25. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ประกอบดวย :- 

25.1 ภาระผูกพัน 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ 

ภาระผูกพันตามสัญญา   
-  ตามสัญญาเชาอาคารและที่ดิน (รวมสัญญาเชาระยะยาวในหมายเหตุ 24) 320 83 
-  ตามสัญญาเชาอุปกรณสํานักงานและบริการบํารุงรักษาระบบ 37 19 
-  ตามสัญญาเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 178 133 
-  ตามสัญญาจางตกแตงอาคารโรงพยาบาล 444 248 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา   

-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน 64 44 

รวม 1,043 527 

25.2 คดีฟองรอง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจําเลยรวมกันกับแพทยผูเกี่ยวของในคดี
ฟองรองที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไขรายหนึ่งในป 2539 โดยโจทกไดเรียกรองคาเสียหายเปน
เงินประมาณ 659.6 ลานบาท ศาลแพงไดพิพากษาใหยกฟองโจทกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 
ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ ทั้งนี้ฝายบริหารของบริษัทยอยไดรวมปรึกษากับ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทยอยและมีความเห็นวาคําอุทธรณของโจทกจะไมเปล่ียนแปลงคํา
พิพากษาของศาลแพงที่ยกฟองโจทกดังกลาว  

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยดังกลาวเปนจําเลยรวมกันกับแพทยผูเกี่ยวของ
ในคดีฟองรองที่ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไขรายหนึ่งในป 2545 โดยโจทกไดเรียกรอง
คาเสียหายเปนเงินประมาณ 39.40 ลานบาท คดีดังกลาวกําลังอยูในระหวางการพิจารณาของศาล
ช้ันตน ทั้งนี้ฝายบริหารของบริษัทยอยและทนายความของบริษัทยอยมีความเห็นวาคําตัดสินของศาล
จะไมกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทยอย 

บริษัทยอยแหงหนึ่งมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปนจําเลยในคดีฟองรองเงินประกันการ
กอสรางอาคารเปนจํานวนเงิน 14.37 ลานบาท คดีดังกลาวอยูในการพิจารณาคดีของศาลลมละลายกลาง 



 

 -  43  - 

26. การซื้อบริษัทยอย 

ในระหวางเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2548 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย คือ บริษัท            
บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด บริษัท วัฒนเวช จํากัด และบริษัท บี ดี เอ็ม เอส อินเตอรเนชั่นแนล เมดิ
เคิล เซอรวิสเซส จํากัด โดยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ซ้ือและหนี้สินที่รับภาระมาปรากฏ ณ วันที่ซ้ือ 
ดังนี้ 

(หนวย : บาท) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 318,868,431 
เงินลงทุนระยะสั้น 134,243 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 44,421,577 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 10,534,578 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,098,220 
เงินลงทุน 19,060,010 
ที่ดิน และอุปกรณ - สุทธิ 1,349,530,584 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 125,149,945 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 11,451,737 
เจาหนี้การคา (68,753,479) 
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (10,175,048) 
คาใชจายคางจาย (55,780,338) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (32,048,152) 
เงินกูยืมระยะยาว (1,023,877,720) 

สินทรัพยสุทธิ 710,614,588 
สวนเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย (216,284,654) 
สวนเปลี่ยนแปลงของผูถือหุนสวนนอยจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย (213,778,255) 

สินทรัพยสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 280,551,679 
บวก : คาความนิยม 75,810,560 

จํานวนเงินที่จายซื้อเงินลงทุนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย 356,362,239 
จํานวนเงินที่จายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติม 198,976,310 

จํานวนเงินที่จายซื้อเงินลงทุนทั้งสิ้นในระหวางงวด 555,338,549 
หัก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (318,868,431) 

สินทรัพยสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 236,470,118 
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27. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่แสดง
ไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวได 

28. คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับ
กรรมการบริหาร 

29. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทฯไดทําคําเสนอซื้อหุนจากกลุมผูถือหุน โรงพยาบาลภาคตะวันออก 
ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 และทําใหบริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนใน
กลุมบริษัทดังกลาวเพิ่ม โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชย จากเดิม 1,163 ลานบาท เปน 1,181 ลานบาท เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนของกลุมบริษัท
ดังกลาว 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2549 ไดมีมติใหบริษัทฯจัดตั้ง
บริษัทยอย และบริษัทรวมในประเทศกัมพูชา คิดเปนเงินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 84 ลานบาท โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศดังกลาว 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 /2549 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงิน
ปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,181,037,800 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.50 
บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 590.5 ลานบาท และจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.29 ลานบาท 
โดยใหนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2549 เพื่ออนุมัติโดยกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 28 เมษายน 2549 
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30. การแสดงรายการในงบการเงินและการจัดประเภทรายการใหม 

การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการทางบัญชีบางรายการในงบการเงินป 2547 ที่นํามาเปรียบเทียบ
ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือ
สวนของผูถือหุนตามที่รายงานไปแลว 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหเผยแพรจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 
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