
 

 

 
 
 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
รายงาน และงบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2549 และ 2548 



 

 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

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

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอยและเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
 สายฝน  อินทรแกว 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ :  27 กุมภาพันธ 2550 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

                                  วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบกา ิ า ิรเงนรวม งบก รเงนเฉพาะ
หมายเหตุ 2549 2548 2549

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงิ ะ ยการ ี  งินสดแล รา เทยบเทาเ นสด 6 1,101,048,856 528,949,910 60,449,522         
เงิ ุ ั่นลงทนชวคราว 94,508,683 746,600 8,078                 
ลู ี้ คากหนการ 8 

กิ ี่ ี่  กันจการทเกยวของ 9 2,533,471 13,966,690 4,531,658          
กิ ื่น สุ ิจการอ  - ทธ 1,057,927,794 550,448,224 471,897,684       

รวมลู ี้ คา สุ ิกหนการ  - ทธ 1,060,461,265 564,414,914 476,429,342       
ลู ี้อ่ืน กิ ี่ ี่  กันกหน  - จการทเกยวของ 9 166,028,720 2,796,804 58,348,415         
เงิ กูยื ั้ กิ ี่ ี่  กันนให มระยะสนแก จการทเกยวของ 9 - - 35,000,000         
เงิ  ค รับ กิ ี่ ี่  กันนปนผล าง  - จการทเกยวของ 9 - - 543,522,880       
สิ  งเ ือนคาค หล 10 201,142,786 160,861,479 56,374,082         
สิ ั  ุ ี อ่ืน สุ ินทรพยหมนเวยน  - ทธ 374,063,115 181,678,199 93,189,311         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,997,253,425 1,439,447,906 1,323,321,630 
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝ ี่มี ้ํ ันากธนาคารท ภาระคาประก 7 13,801,426 20,609,107 -
เงิ ุ ิษั  ริษั  ึ่ ั ึ ดยวิธีส  ียนลงทนในบร ทยอยและบ ทรวมซงบนทกโ วนไดเส 11 74,983,716 576,079,361 8,341,136,120 
เงิ ุ ิษั ื่น สุ ินลงทนในบร ทอ  - ทธ 13 55,316,980 55,316,980 55,316,980         
เงิ ุนร ื่น สุ ินลงท ะยะยาวอ  - ทธ 12 1,937,810,524 605,177,072 1,937,586,844    
เงิ กูยื กกิ ี่ ี่  กันนให มระยะยาวแ จการทเกยวของ 9 - - 1,200,951          
ดอกเบี้  รับ กิ ี่ ี่  กัน สุ ิยคาง  - จการทเกยวของ  - ทธ 9 - 15,392,644 77,859,311         
ที่ดิน าร ะอุ  สุ ิอาค แล ปกรณ - ทธ 14 18,107,619,133 13,414,253,351 5,319,841,836    
ที่ดิ ี่ยั    ื่ ํ นิ นนท งไมไดใชเพอการดาเ นงา 15 438,927,180 438,927,180 438,927,180       
ค ิ สุ ิาความนยม - ทธ 1,132,349,379 736,653,504 -
สิ ั  มีตั ื่น สุ ินทรพยไม วตนอ  - ทธ 16 318,566,969 246,211,018 74,990,876         
สิ ั   ุ ี อ่ืน สุ ินทรพยไมหมนเวยน  - ทธ 100,077,484 129,135,918 13,602,345         

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 22,179,452,791 16,237,756,135 16,260,462,443 
รวมสินทรัพย 25,176,706,216 17,677,204,041 17,583,784,073 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



งบดุล (ตอ)
                                  วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบกา ิ า ิรเงนรวม งบก รเงนเฉพาะ
หมายเหตุ 2549 2548 2549

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เงิ ิ กิ ั ี ะเงิ ูยื ั้นจ ั าร ินนเบกเ นบญชแล นก มระยะส ากสถาบนก เง 17 437,636,812       251,535,824       230,000,000       
เงิ ูยื ั้นนก มระยะส - 104,050,012       -
เงิ ูยื ั้ กกิ ี่ ี่  กันนก มระยะสนจา จการทเกยวของ 9 21,163,264         10,000,000         -
เจาหนี้การคา
  กิ ี่ ี่  กันจการทเกยวของ 9 14,622,435         16,761,728         19,087,078         

กิ ื่นจการอ 778,517,373       624,151,251       241,004,478       
รวมเจ ี้ คาาหนการ 793,139,808       640,912,979       260,091,556       
ส ิ ูยื ี่ถึ ํ ดชํ ึ่ วนของเงนก มระยะยาวท งกาหน าระภายในหนงป 18 718,088,334       776,491,199       177,792,000       
สวนของเจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง
   กํ ดชํ ึ่ าหน าระภายในหนงป 19 123,398,365       115,794,481       35,451,223         
เจ ี้ค   แล งิ กั งานาหน ากอสราง ะเ นประ นผล 311,095,606       179,908,453       96,826,577 
เจ ี้อ่ืน-กิ ี่ ี่  กันาหน จการทเกยวของ 9 6,160,159          12,027,493         33,088,288         
ภาษี ิ ดนิติบุ ค จเงนไ คคล าง าย 228,413,023       118,867,847       27,003,642         
ค จ  จาใช ายคาง าย 620,473,612       364,461,803       326,489,865       
หนี้สิ มุ ี อ่ืนนห นเวยน 727,109,772       263,505,600       232,301,188       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,986,678,755 2,837,555,691 1,419,044,339 
หนี้สินไมหมุนเวียน

ผลขา ุ ี่ ิ ว งิ ุ ิษั  ึ่ ั ึ ดยวิธีส  ียดทนทเกนก าเ นลงทนในบร ทยอยซงบนทกโ วนไดเส 11 - - -
เงิ ูยื สุ ิ  ี่ถึ ํ ดชํ ึ่ นก มระยะยาว - ทธจากสวนท งกาหน าระภายในหนงป 18 5,894,239,969    5,994,853,745    1,545,093,600    
หุ ู ง พ ค กอบที่  นี้สินนกแปล สภา  - อง ประ เปนห 29 4,625,962,991    - 4,625,962,991    
เจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึง
   กํ ดชํ ึ่ าหน าระภายในหนงป 19 159,190,046       200,957,320       25,356,250         
รายได ั ั ีรอตดบญช 233,639,452       183,431,233       233,639,452       
หนี้สิ ม ุ ี อ่ืนนไ หมนเวยน 49,741,853         42,867,812         14,413,668         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 10,962,774,311 6,422,110,110 6,444,465,961 
รวมหนี้สิน 14,949,453,066 9,259,665,801 7,863,510,300 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)



                                  วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบกา ิ า ิรเงนรวม งบก รเงนเฉพาะ
หมายเหตุ 2549 2548 2549

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

   ทุ เบีนจดทะ ยน  29 

หุนสามัญ 1,312,264,222 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
(31 ธั คม หุ มัญ หุน มู  ุ ะ ทนวา  2548 : นสา  1,183,410,108 ลคาหนล  1 บา ) 1,312,264,222    1,183,410,108    1,312,264,222    

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

หุนสามัญ 1,181,037,800 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
(31 ธั คม หุ มัญ หุน มู  ุ ะ ทนวา  2548 : นสา  1,163,410,108 ลคาหนล  1 บา ) 30 1,181,037,800    1,163,410,108    1,181,037,800    

สวนเกินทุน
ส ิ ู  ุ มัญวนเกนมลคาหนสา 30 4,625,091,357    4,322,607,094    4,625,091,357    
ส ิ ุนจ เปลี่ ู  งิ ุนวนเกนท ากการ ยนแปลงมลคาเ นลงท 12 679,137,344       254,659,742       679,137,344       
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร 982,615,188 963,796,488       982,615,188 

ผลต ปรั  ื ุนางจากการ บโครงสรางการถอห 30 305,000,325       - 305,000,325       

ผลต แปลงค บก งินางจากการ าง ารเ (19,963,214)       - (19,963,214)       
หุ ู ง พ ค กอบที่  ุนนกแปล สภา  - อง ประ เปนท 29 50,062,520         - 50,062,520         
กําไรสะสม

จั ว สํ ตาดสรรแล  - ารอง มกฎหมาย 21 131,226,422       118,341,011       131,226,422       
ยั  จังไมได ดสรร 1,786,066,031    1,066,783,257    1,786,066,031    

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 9,720,273,773 7,889,597,700 9,720,273,773 
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 506,979,377 527,940,540 -
รวมสวนของผูถือหุน 10,227,253,150 8,417,538,240 9,720,273,773 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 25,176,706,216 17,677,204,041 17,583,784,073 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบกา ิ า ิรเงนรวม งบก รเงนเฉพาะ
หมายเหตุ 2549  2548 2549

รายได 
รายไดค ริ คนไขาบ การ 9 15,577,664,523  10,253,785,357  5,484,306,297    
รายไดอ่ืน 

รายได จํ  ครื่ ดื่มจากการ าหนายอาหารและเ อง 9 214,243,949       133,357,756       20,873,591         
ดอกเบี้ ับยร 9 27,452,052         4,603,882          3,855,919          
อ่ืน ๆ 126,853,120 172,943,122 212,171,597 

รวมรายไดอ่ืน 368,549,121     310,904,760       236,901,107       
ส  ํ งิ ุ มวิธีส  ียวนแบงกาไรจากเ นลงทนตา วนไดเส 34,771,250         159,043,698       781,251,037       

รวมรายได 15,980,984,894 10,723,733,815 6,502,458,441 
คาใชจาย 

ต ุ  ั า ื่น ๆนทนคารกษาพยาบ ลและอ 9 8,672,666,780    5,934,640,660    2,975,027,332    
ค จ ริาใช ายในการบ หารงาน 9 4,992,295,226    3,446,210,717    1,780,528,935    

รวมคาใชจาย 13,664,962,006 9,380,851,377 4,755,556,267 

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 2,316,022,888 1,342,882,438 1,746,902,174 

ดอกเบี้ยจาย (545,748,426) (275,631,227) (288,966,188)

ภาษีเงินได (385,952,362) (207,989,020) (135,248,901)
กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 1,384,322,100 859,262,191 1,322,687,085 

กํ ุ ิส ี่  งผูถื ุ  าไรสทธ วนทเปนขอ อหนสวนนอย (61,635,015)       (27,153,152)       -

กําไรสุทธิสําหรับป 1,322,687,085 832,109,039 1,322,687,085 

กํ  ุ ั้ ื้ นาไรตอหนขนพนฐา 24 

กําไรสุทธิ 1.12 0.72 1.12 

จํ หุ มั ั ี่  ้ํ ัก หุน)านวน นสา ญถวเฉลยถวงนาหน  ( 1,176,883,665    1,163,410,108    1,176,883,665    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบกา ิ า ิรเงนรวม งบก รเงนเฉพาะ
2549  2548 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 1,322,687,085 832,109,039 1,322,687,085 
ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,418,798,317    992,094,118       458,014,121       
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 31,139,049         21,706,686         5,946,462          
รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (27,791,781)       (24,388,657)       (27,791,781)       
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (34,771,250)       (159,043,698)     (781,251,037)     
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 61,635,015         27,153,152         -
ขา ุนจ ด  เงิ ุนดท ากการ อยคาของ นลงท - 924,534             -
ค ิ ั ั ีาความนยมตดบญช 118,735,961       72,487,577         -
ดอกเบี้ ั ํ  า ั  งินยตดจาหนายต มสญญาเชาการเ 20,493,839         9,755,095          4,460,773          

ตั ํ  ุ ู ง พดจาหนายหนกแปล สภา 59,045,373         - 59,045,373         

ค จ ุ ู ง พตั ํ าใช ายในการออกหนกแปล สภา ดจาหนาย 11,919,138         - 11,919,138         

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพย 1,639,135          (5,712,407)         (1,383,894)         

ขา ุ กอั แลก ี่ ที่ยั  ิ ึ้ ิงดทนจา ตรา เปลยน งไมเกดขนจร 3,745,417          - -
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย

และหนี้สิ ํ นิ นนดาเ นงา 2,987,275,298 1,767,085,439 1,051,646,240 
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การคา (376,269,514)     (102,126,467)     (256,276,085)     
ลูกหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน (163,231,916)     7,593,384          (39,459,142)       
สินคาคงเหลือ (3,966,972)         (34,925,236)       13,630,882         
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (126,936,872)     (73,578,834)       3,700,386          
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 31,426,848         (11,074,262)       (3,570,164)         

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคา 3,590,720          91,385,510         19,650,469         
เจาหนี้อ่ืนกิจการที่เก่ียวของกัน (8,764,835)         (7,338,271)         16,392,703         
ภาษีเงินไดคางจาย (104,637,326)     14,407,228         (87,228,236)       
คาใชจายคางจาย 132,131,338       (2,218,325)         192,382,591       
หนี้สิ มุ ี อ่ืนนห นเวยน 225,395,449       42,231,908         (14,686,602)       
รายได ั ั ีรอตดบญช 78,000,000         48,000,000         78,000,000         
หนี้สิ ม ุ ี อ่ืนนไ หมนเวยน 6,579,597          32,384,127         7,214,083          

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,680,591,815 1,771,826,201 981,397,125 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบกา ิ า ิรเงนรวม งบก รเงนเฉพาะ
2549  2548 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงิ ุ ั่ ิ กที่มี ้ํ ั ง( ิ่ ึ้น)นลงทนชวคราวและเงนฝา ภาระคาประกนลดล เพมข (52,990,809)       12,189,299         7,439,940          

เงิ  รั ก ิษั  ริษั นปนผล บจา บร ทยอยและบ ทรวม 8,437,500          99,715,000         38,857,673         

เงิ  ุ ิ ื่ ื้ ริษั นสดจายสทธเพอซอบ ทยอย (213,646,723)     - -

เงินสดจายซื้อหุนทุนคืนเพื่อปรับโครงสรางการลงทุน (571,680,349)     - (571,680,349)     

เงิ  ื้ งิ ุ ิษั ื่นนสดจายซอเ นลงทนในบร ทอ (908,155,850)     - (908,155,850)     
เงิ  ื้ งิ ุ ิษั  นสดจายซอเ นลงทนในบร ทยอยและรวม (63,915,448)       (236,570,936)     (1,239,923,388)  
เงิ ับจ ข ิ ั นสดร ากการ ายสนทรพยถาวร 62,472,846         125,925,110       19,526,212         
เงิ  ื้ ิ ั สิ าวรนสดจายซอสนทรพย นถ (3,649,828,230)  (2,728,263,072)  (1,465,619,902)  
ดอกเบี้  รั กิ ี่ ี่  กั งยคาง บแก จการทเกยวของ นลดล 15,392,644         102,647,061       15,139,973         
เงิ กูยื กกิ ี่ ี่  กั ิ่ ึ้นนให มแ จการทเกยวของ นเพมข - - (35,000,000)       
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น (53,767,416)       (25,115,340)       (35,879,001)       

ส ี่ อ  ูถื ุ   เปลี่ ั  ิ ุนวนเปลยนแปลงข งสวนของผ อหนสวนนอยจากการ ยนแปลงสดสวนเงนลงท 37,860,592         (71,220,708)       -
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (5,389,821,243) (2,720,693,586) (4,175,294,692)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงิ ิ กิ ั ี ะเงิ ูยื ั้นจ ั าร ิ ิ่ ึ้น( )นเบกเ นบญชแล นก มระยะส ากสถาบนก เงนเพมข ลดลง (26,459,951)       267,710,806       50,000,000         

เงินกูยืมจากบุคคลหรือบริษัทที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้น 11,163,264         10,000,000         -
เงิ ูยื พิ่ ึ้นนก มระยะยาวเ มข 1,846,360,000    1,335,073,474    1,043,800,000    
เจ ี้  ื้ ี้สิ มสั  งิ งาหนเชาซอและหน นตา ญญาเชาทางการเ นลดล (151,117,502)     (107,813,839)     (41,741,042)       
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (2,503,929,507)  (484,012,426)     (1,913,014,337)  

เงิ  จนปนผล าย (590,518,900)     (581,705,054)     (590,518,900)     

เงิ  ที่ ิษั   ผูถื ุ  นปนผล บร ทยอยจายให อหนสวนนอย (1,079,827)         - -

เงิ ับจ เพิ่ ุนนสดร ากการ มท 91,849,797         - -

เงิ ับจ ุ ู ง พนสดร ากการออกหนกแปล สภา 4,605,061,000    - 4,605,061,000    
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,281,328,374 439,252,961 3,153,586,721 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 572,098,946 (509,614,424) (40,310,846)
เงิ ะ ยการ ี  งิ  ณ วั  นสดแล รา เทยบเทาเ นสด นตนป 528,949,910 1,038,564,334 100,760,368 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 1,101,048,856 528,949,910 60,449,522 

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด :-
เงินสดจายในระหวางป :-

ดอกเบี้ ยจาย 439,336,367 285,061,568 155,456,652 
ภาษี ิ ดเงนไ 513,842,714 232,609,749 222,074,147 

รายการที่ไมใชเงินสด :-
สิ ั ซื้ สั  งิ ะสั  ื้อนทรพย อภายใต ญญาเชาการเ นแล ญญาเชาซ 95,186,749 135,503,658 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หนวย : บาท)

ะของบริษัทฯ
2548

100,760,368       
8,018                 

4,481,572          
221,618,147       
226,099,719       
18,889,273         

-
-

70,004,964         
96,889,697         

512,652,039 

7,440,000          
5,708,672,045 

55,316,980         
604,953,392       

1,200,951          
92,999,284         

4,189,714,924    
438,927,180       

-
41,519,126         
10,907,984         

11,151,651,866 
11,664,303,905 



(หนวย : บาท)

ะของบริษัทฯ
2548

180,000,000       
-
-

7,334,691          
233,106,396       
240,441,087       
426,450,103       

37,280,269         
96,024,037 
16,695,585         

114,231,878       
134,107,274       
109,534,132       

1,354,764,365 

2,853,715          
2,165,649,834    

-

60,807,473         
183,431,233       

7,199,585          
2,419,941,840 
3,774,706,205 



(หนวย : บาท)

ะของบริษัทฯ
2548

1,183,410,108    

1,163,410,108    

4,322,607,094    
254,659,742       
963,796,488       

-

-
-

118,341,011       
1,066,783,257    
7,889,597,700 

-
7,889,597,700 

11,664,303,905 



(หนวย : บาท)

ะของบริษัทฯ
 2548

4,243,154,894    

36,381,860         
7,009,730          

74,509,797 
117,901,387       
334,813,148       

4,695,869,429 

2,364,868,347    
1,198,885,094    
3,563,753,441 
1,132,115,988 
(105,573,847)
(194,433,102)
832,109,039 

-
832,109,039 

0.72 

1,163,410,108    



(หนวย : บาท)

ะของบริษัทฯ
 2548

832,109,039 

275,276,151       
15,915,863         

(24,388,657)       
(334,813,148)     

-
924,534             
-

3,629,851          
-
-

(1,782,842)         
-

766,870,791 

(58,827,582)       
123,260,469       
(27,639,226)       
(55,720,209)       

(389,311)            

34,301,528         
11,227,135         
11,268,004         
22,168,589         

(85,127,916)       
48,000,000         
2,675,695          

792,067,967 



(หนวย : บาท)

ะของบริษัทฯ
 2548

4,792,237          
99,715,000         

-
-
-

(555,489,324)     
4,185,329          

(1,546,697,309)  
115,164,402       

-
(10,971,427)       

-
(1,889,301,092)

180,000,000       
-

1,166,505,600    
(31,315,588)       

(284,936,607)     
(581,705,054)     

-
-
-

448,548,351 
(648,684,774)
749,445,142 
100,760,368 

104,787,426 
183,344,203 

60,000,000 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

1. ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย และ         
ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดย
ดําเนินธุรกิจหลักคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยูจดทะเบียนเลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

2.   เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา       
ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 

3.    เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

3.1 งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ของ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้ง
ในประเทศไทยทั้งหมด ยกเวน B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd., Angkor Pisith 
Co., Ltd. และ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา (ซ่ึง
ตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ :- 

บริษัทยอย ลักษณะของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
อัตรารอยละของการถือหุน

โดยบริษัทฯ (รอยละ) 

  2549 2548 2549 2548 
ถือหุนโดยบริษัทฯ      
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด โรงพยาบาล 105 ลานบาท 105 ลานบาท 79.00 79.00 
บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด เซ็นทรัลแลป 75 ลานบาท 75 ลานบาท 74.02 74.02 
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด เซ็นทรัลแลป 10 ลานบาท  10 ลานบาท 95.00 95.00 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โรงพยาบาล 400 ลานบาท 400 ลานบาท 100.00 81.00 
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล 1 ลานบาท 1 ลานบาท 100.00 100.00 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ลานบาท 150 ลานบาท 100.00 100.00 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 500 ลานบาท 98.53 98.53 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 250 ลานบาท 200 ลานบาท 99.71 63.35 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 500 ลานบาท 99.47 99.47 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล 586 ลานบาท 586 ลานบาท 88.31 87.57 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 180 ลานบาท 99.47 61.99 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด บริการ 30 ลานบาท 30 ลานบาท 100.00 100.00 
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บริษัทยอย ลักษณะของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
อัตรารอยละของการถือหุน

โดยบริษัทฯ (รอยละ) 
  2549 2548 2549 2548 
ถือหุนโดยบริษัทฯ (ตอ)      
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 9,200 ลานเรียล 9,200 ลานเรียล 100.00 100.00 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท 92.92 92.92 
Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 5 ลานเหรียญ

สหรัฐ 
- 80.00 - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท - 97.06 - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด โรงพยาบาล 300 ลานบาท - 79.72 - 
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด ประกันสขุภาพ 95 ลานบาท - 99.94 - 
บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล  
 เฮลธแคร จํากัด 

ลงทุนในตางประเทศ 5 ลานบาท - 100.00 - 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 20,000 ลานเรียล - 100.00  
ถือหุนโดยบริษัทยอย      
บริษัท เออรว่ิง เชอริเดน เอส อี จํากัด 
 (ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 95) 

ใหบริการจัดการและบริหาร
ทรัพยสินท่ีเก่ียวของในธุรกิจ
รักษาพยาบาล  

0.1 ลานบาท 0.1 ลานบาท - - 

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จํากัด 
 (ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 100) 

ภัตตาคารและประกอบ            
อาหารสุขภาพ 

14 ลานบาท 14 ลานบาท - - 

บริษัท ภูเก็ตเฮลท แอนด ทราเวิล จํากัด 
 (ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 100) 

การทองเท่ียวเพื่อสุขภาพ 5 ลานบาท 5 ลานบาท - - 

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

ภัตตาคารและประกอบ           
อาหารสุขภาพ 

15 ลานบาท 15 ลานบาท - - 

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด 
 (ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรารอยละ 60) 

โรงพยาบาล 188 ลานบาท - - - 

3.2 อัตราสวนรอยละของสินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวม 

 อัตราสวนรอยละของสินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 สรุปไดดังนี้ :- 

  
อัตรารอยละของสนิทรัพยของ
บริษัทยอยที่รวมอยูในงบดุลรวม 

อัตรารอยละของรายไดคาบริการ
คนไขของบริษัทยอยที่รวมอยูใน

งบกําไรขาดทุนรวม 
  2549 2548 2549 2548 
 บริษัทยอย     
1. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด 0.66 1.00 0.85 1.31 
2. บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด 0.69 0.70 1.31 0.42 
3. บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส 

(ประเทศไทย) จํากดั 0.12 0.16 0.23 0.23 
4. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด 3.78 4.73 4.02 4.63 
5. บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด 0.01 0.01 - - 
6. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด 1.33 1.68 1.37 1.56 
7. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 4.85 6.43 3.56 5.27 
8. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด 1.51 2.06 1.08 1.41 
9. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด 4.22 4.96 6.72 7.68 
10. บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 4.84 6.66 7.23 7.03 
11. บริษัท วัฒนเวช จํากัด 2.84 3.79 3.00 2.05 
12. บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 0.25 0.19 - - 
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อัตรารอยละของสนิทรัพยของ
บริษัทยอยที่รวมอยูในงบดุลรวม 

อัตรารอยละของรายไดคาบริการ
คนไขของบริษัทยอยที่รวมอยูใน

งบกําไรขาดทุนรวม 
  2549 2548 2549 2548 
13. B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. 0.33 0.53 - - 
14. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 22.15 27.61 23.33 27.08 
15. Angkor Pisith Co., Ltd. 0.84 - - - 
16. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด 11.35 - 10.90 - 
17. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด 2.02 - 1.88 - 
18. บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด 0.15 - - - 
19. บริษัท เอเซีย อินเตอรเนชั่นแนล  

 เฮลธแคร จํากัด 0.02 - - - 
20. Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 0.73 - - - 

3.3 ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่เปนสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินลงทุนใน              
บริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯและสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้
แลว 

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

3.5 ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับตั้งแตวันที่บริษัทฯเขาซื้อหุน 

3.6 งบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน          
ณ วันที่ในงบดุลสําหรับรายการสินทรัพยและหนี้สินหรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนสําหรับ
รายการที่เปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ 
“ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน 
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4. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี/มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีประกาศใช 

4.1 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 25/2549 โดยให
ทางเลือกในกรณีที่กิจการมีการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม สามารถเลือกปฏิบัติโดยคํานวณ คาเสื่อมราคาที่
ตัดไปสูงบกําไรขาดทุนจากราคาตนทุนเดิม แทนที่จะคํานวณจากราคาที่ตีใหม 

 อยางไรก็ตามในงบการเงินป 2549 บริษัทยอยสองแหงไดเลือกใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ
บันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม โดยคํานวณคาเสื่อมราคาที่ตัดไปสูงบกําไรขาดทุน
จากราคาตนทุนเดิม แทนที่จะคํานวณจากราคาที่ตีใหม ซ่ึงวิธีการปฎิบัติดังกลาวเปนไปตาม
ทางเลือกตามประกาศดังกลาวขางตน หากบริษัทยอยดังกลาวเลือกคํานวณคาเสื่อมราคาที่ตัดไปสู
งบกําไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหมจะทําใหกําไรสุทธิสําหรับปของงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯตามวิธีสวนไดเสียลดลงจํานวนประมาณ 68 ลานบาท 

 นอกจากนี้ บริษัทฯอยูในระหวางการพิจารณาวิธีการบัญชีสําหรับการบันทึกที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ ตามวิธีราคาทุนเดิมหรือราคาประเมินใหม เพื่อใหทุกบริษัทในกลุมปฏิบัติตามนโยบาย
เดียวกัน หากกลุมบริษัทเลือกบันทึกราคาสินทรัพยตามราคาทุนเดิมจะทําใหสินทรัพยในงบการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงประมาณ 2,229 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ : 427 ลานบาท) ตาม
รายละเอียดที่กลาวไวใน หมายเหตุ 14 และ 15 

4.2 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เร่ือง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย 
(แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจ
ควบคุมรวม และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน โดย
กิจการที่ไมประสงคจะใชวิธีราคาทุนในป 2549 ก็ใหใชวิธีสวนไดเสียตามเดิมจนถึงสิ้นป 2549 และ
ใหใชวิธีราคาทุนเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 

 ทั้งนี้บริษัทฯเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในป 2550 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในป 2550 นั้น 
จะมีผลใหบริษัทฯตองปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบใน     
งบการเงินสําหรับป 2550 ใหม ซ่ึงจะมีผลทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2549 
ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 204 ลานบาท (0.17 บาทตอหุน) และสวนของผูถือหุนในงบดุล             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 1,625 ลานบาท (ซ่ึงเปนการลดกําไรสะสม
ลงจํานวนประมาณ 721 ลานบาท และลดบัญชีอ่ืน ๆ ในสวนของผูถือหุนอีกจํานวนประมาณ 904 
ลานบาท) 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

 5.1 การรับรูรายได 

  รายไดคารักษาพยาบาล 

   รายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสวนใหญประกอบดวยรายไดคา
รักษาพยาบาล คาหองพัก คายา โดยจะบันทึกเปนรายไดเมื่อไดใหบริการหรือจําหนายแลว 

  รายไดคาบริการ 

   รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลว  

  ดอกเบี้ยรับ 

   ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจรงิ 

  เงินปนผลรับ 

   เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ซ่ึงถึงกําหนด
จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับแตวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

5.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย            
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากหนี้ที่เรียกเก็บไมได บริษัทฯและบริษัท
ยอย พิจารณาความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินใน
อดีต อายุของลูกหนี้และความสามารถในการชําระหนี้ หนี้สูญจะถูกตัดจําหนายเมื่อไมสามารถเรียก
เก็บเงินได 

5.4 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตอยางใดจะต่ํากวา ซ่ึงมูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนิน
ธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย 
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5.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทยอย (ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) และบริษัทรวมบันทึกตามวิธีสวน
ไดเสีย 

เงินลงทุนอื่นที่เปนตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด ซ่ึงบริษัทฯถือเปนเงินลงทุน
ทั่วไปแสดงมูลคาตามราคาทุน  บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนตอ             
เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับของเงินลงทุนต่ํากวาราคาทุนในบัญชี 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผ่ือขายแสดง
ตามมูลคายุติธรรม ซ่ึงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยจดทะเบียนคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ 
ส้ินวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯรับรูการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของเงินลงทุนเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพย
ดังกลาวออกไปจึงบันทึกมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน 

5.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ/คาเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือราคาที่ประเมินใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคา
ทุนหรือราคาที่ประเมินใหมหักคาเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอยคา คาเสื่อมราคาของ
อาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ประเมินใหมของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ยกเวนสินทรัพยของบริษัทฯที่ซ้ือมากอนป 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 
อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับรู
ราคาที่ลดลงเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้จะถูก
รับรูเปนรายได ไมเกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งไดรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนป
กอนแลว 

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

บริษัทยอยสองแหงไดใชนโยบายการบันทึกคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยที่ตีเพิ่มโดยคาํนวณ
คาเสื่อมราคาที่ตัดไปสูงบกําไรขาดทุนจากราคาตนทุนเดิมตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ      
งบการเงินขอ 4.1 

5.7 สัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 

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

การเชาสินทรัพยซ่ึงความเสี่ยง และกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยที่ เชาเปนของผูใหเชาได                   
จัดประเภทเปนการเชาดําเนินงาน คาเชาที่จายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา 

5.9 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นและคาตัดจําหนาย 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสวนใหญประกอบดวยสิทธิการเชาและคอมพิวเตอรซอฟทแวร ซ่ึง
แสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และขาดทุนจากการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอย
บันทึกคาตัดจําหนายเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ซ่ึงคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณ 5 - 10 ป หรือตามอายุสัญญา 

5.10 การดอยคาของสินทรัพย 

บริษัทฯและบริษัทยอยสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชีของ           
สินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย 
หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนั้น ๆ ตามปกติธุรกิจหรือมูลคาจากการใชงานของสินทรัพย
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแตละรายการหรือพิจารณาจาก
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯและบริษัท
ยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน และจะบันทึกกลับรายการ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาการลดมูลคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไปหรือยังคง
มีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง 

5.11 รายไดรอตัดบัญชี 

รายไดรอตัดบัญชี ไดแก เงินรับลวงหนาคารักษาพยาบาลจากสมาชิกบัตรโครงการชีวีมีสุข 
(Life Privilege) กําหนดตัดบัญชีเปนรายไดภายในระยะเวลา 10 ป 
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5.12  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม
บริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการ
ซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่
มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ  

5.13 เงินตราตางประเทศ 

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

5.14 ผลประโยชนพนักงาน 

คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

5.15 ภาษีเงินได 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษี
อากรที่เกี่ยวของ 

 5.16 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน
ช่ัวคราว เงินใหกูยืม ลูกหนี้การคา เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้การคา หุนกูและเงินกูยืม      
ระยะยาว ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่
เกี่ยวของ 

บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินนอกงบ
ดุลเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
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5.17 การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจ
ตองใชการประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยรายการ 
ดังตอไปนี้:- 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 767,832,780 449,604,359 60,449,522 100,760,368 

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

 1,209,358,965 550,305,616 60,457,600 108,208,386 
หัก: เงินฝากซึ่งถึงกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน     

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

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

7. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอยไดนําเงินฝากประจําธนาคารที่มีกําหนดระยะเวลาเกินกวา 3 
เดือน และเงินฝากออมทรัพยจํานวนรวม 13.8 ลานบาท (2548 : 20.6 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ 
7.4 ลานบาทในป 2548 ไปวางเปนหลักประกันการออกหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26.1 
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8. ลูกหนี้การคา 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
กิจการที่เก่ียวของกัน     
 - คางชําระไมเกิน 3 เดือน 2,106 13,288 4,119 4,284 
 - คางชําระ 3 ถึง 6 เดือน 418 57 403 115 
 - คางชําระ 6 ถึง 12 เดือน 9 231 9 83 

 - คางชําระมากกวา 12 เดือน - 391 - - 

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

     
กิจการอื่น     
 - คางชําระไมเกิน 3 เดือน 939,923 521,675 385,205 212,850 
 - คางชําระ 3 ถึง 6 เดือน 55,483 31,969 28,297 13,504 
 - คางชําระ 6 ถึง 12 เดือน 79,316 14,443 57,566 7,291 

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

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

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (45,031) (34,360) (20,924) (20,924) 

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

รวมลูกหนี้การคา – สุทธิ 1,060,461 564,415 476,429 226,100 
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9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัท
เหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

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

รายการธุรกิจที่สําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย 
   (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 

    

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 15.0 4.9 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 135.0 5.5 
ดอกเบี้ยรับ - - 0.8 4.5 
กําไรจากการขายสินทรัพย - - - 0.4 
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 11) - - 578.4 - 
รายไดอื่น - - 40.9 26.9 
ตนทุนบริการ - - 135.5 117.1 
คาใชจายอื่น - - 75.9 3.6 
เงินปนผลจาย - - 1.5 - 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ - - 2,068.6 557.1 
ซื้อเครื่องมือแพทย - - 14.0 38.2 
ซื้ออาคารและสิ่งปลูกสราง - - - 127.0 
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(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - 12.5 - 5.8 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน 1.5 6.6 1.5 1.8 
ดอกเบี้ยรับ - 0.2 - 0.2 
เงินปนผลรับ (หมายเหตุ 11) - 99.7 3.9 99.7 
รายไดอื่น - 4.9 - 4.4 
ตนทุนบริการ 23.0 18.8 10.3 17.2 
ดอกเบี้ยจาย 0.4 - - - 
คาใชจายอื่น 23.7 0.2 19.8 - 
เงินปนผลจาย - 17.6 - 17.6 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ 0.2 135.0 0.2 135.0 
     
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 7.1 7.1 6.9 7.1 
ตนทุนบริการ 1.7 - 1.5 - 
ดอกเบี้ยจาย - 0.5 - - 
คาใชจายอื่น 12.2 4.2 6.2 4.2 
เงินปนผลจาย 36.3 5.6 36.3 5.6 
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ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ไดแสดงแยกตางหากในงบดุล
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :-  

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัทยอย - - 2,351 1,369 
บริษัทรวม 46 5,775 - 2,056 

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

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 2,533 13,967 4,531 4,482 

     
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน      
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ     

บริษัทยอย - - 27,460 15,760 

รวม - - 27,460 15,760 

     
อ่ืนๆ     
บริษัทยอย - - 30,888 2,977 
บริษัทรวม - 2,797 - 152 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 166,029 - -  
รวม 166,029 2,797 30,888 3,129 

รวมลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 166,029 2,797 58,348 18,889 

     
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 35,000 - 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 35,000 - 

     
เงินปนผลคางรับ – กิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 543,523 - 

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 543,523 - 
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(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 1,201 1,201 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 1,201 1,201 

     
ดอกเบี้ยคางรับ – กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 77,859 77,606 

บริษัทรวม - 15,393 - 15,393 

รวมดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน - 15,393 77,859 92,999 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม 10,000 10,000 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 11,163 - - - 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 21,163 10,000 - - 

     
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 10,458 4,582 
บริษัทรวม 6,927 16,098 2,425 2,753 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 7,695 664 6,204 - 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 14,622 16,762 19,087  7,335 

     
เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 29,356 11,906 
บริษัทรวม - 3,879 - - 

   บริษัทที่เกี่ยวของกัน 6,160 3,358 3,732 - 

   บุคคลที่เกี่ยวของกัน - 4,790 - 4,790 

รวมเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 6,160 12,027 33,088 16,696 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางปสามารถสรุปได
ดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธันวาคม
2548 เพิ่มขึ้น ลดลง 

31 ธันวาคม
2549 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม 10,000 - - 10,000 

   บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 11,359 196 11,163 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 10,000 11,359 196 21,163 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

31 ธันวาคม
2548 เพิ่มขึ้น ลดลง 

31 ธันวาคม
2549 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - 35,000 - 35,000 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - 35,000 - 35,000 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย 1,201 - - 1,201 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,201 - - 1,201 

เงินใหกูยืมเหลานี้บริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR บวกรอยละ 0.50 ตอป 
และอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอป  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด เปนลูกหนี้บริษัทฯในสวนของดอกเบี้ยคางชําระจํานวนเงิน              
4 ลานบาท ผอนชําระหนี้เปน 2 งวด คือ ภายในเดอืนธันวาคม 2552 และในเดือนธันวาคม 2553 โดยผอน
ชําระงวดละเทา ๆ กัน  

 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางรวมทั้งส่ิง             
ปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตเพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมดังกลาวขางตนใหกับบริษัทฯ 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 
จํากัด จํานวนเงิน 83.19 ลานบาท (2548 : 83.19 ลานบาท) ซ่ึงคางชําระเปนระยะเวลานาน บริษัทฯไดตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเปนจํานวนเงิน 9.58 ลานบาท (2548 : 9.58 ลานบาท) ทั้งนี้ฝายบริหารเชื่อวาคา
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเพียงพอ และบริษัทยอยดังกลาวไดจดจํานองที่ดินเพื่อเปนหลักประกันแก
บริษัทฯ 

สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

บริษัทฯ 

 บริษัทไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด ซ่ึง
เปนบริษัทยอยแหงหนึ่งระยะเวลา 5 ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีกโดยกําหนดคาจางบริหารงาน
เปนอัตรารอยละของกําไรขั้นตนกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายใน
อัตรารอยละ 2.5 - 5 ในปที่ 1 - 5 และอัตรารอยละ8 ตั้งแตปที่ 6 

 สําหรับคาตอบแทนของปที่ 1 ถึงปที่ 5 ผูวาจางขอพักชําระคาตอบแทนการบริหารดังกลาวไว และ
จะเริ่มทยอยชําระคาจางบริหารดังกลาว ในปที่ 6 เปนตนไป 

บริษัทยอย 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทรวมซึ่งเปลี่ยนสถานะเปน
บริษัทยอยในป 2549 เปนระยะเวลา 10 ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาจางบริหารงาน
จากสัดสวนผลการดําเนินงานตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาและชําระคาจางบริหารเปนรายเดือน เริ่ม
ชําระงวดแรกตั้งแตเดือนมิถุนายน 2545 

สัญญาเชาระยะยาว 

บริษัทยอย 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปน
ระยะเวลา 3 ป เพื่อปลูกสรางอาคารโดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุใน
สัญญาเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 

 ในป 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป 
เพื่อใชดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุใน
สัญญา เร่ิมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน คาเบี้ยประชุม และเงินบําเหน็จใหแกกรรมการ
และผูบริหารเปนจํานวนเงิน 33.48 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 17.61 ลานบาท) (2548 : 24 ลานบาท 
และเฉพาะบริษัทฯ : 19.38 ลานบาท) 

10.  สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ประกอบดวย 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
ยา และเวชภัณฑ 172,462,380 134,225,375 43,820,389 55,121,268 
พัสดุและอื่น ๆ 15,279,225 17,683,268 12,553,693 14,883,696 

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

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

11. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย/ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนใน        
บริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

 (หนวย : พันบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 
ทุนชําระ 
แลว 

อัตรารอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน เงินปนผลรับ 

     วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 2549 2548 
   2549 2548 2549 2548 2549 2548   
บริษัทรวม           

บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ           
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด โรงพยาบาล  280 ลานบาท - 49.00 - 223,489 - 432,908 - 96,040 
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและ

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

บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการ 
โทรทัศนและวิทยุ 

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

บริษัท เอส อาร พร็อพเพอรตี้  
 อินเวสทเมนท จํากัด 

อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 101 101 101 101 - - 

Seam Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 - 101 - 101 - - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 - 88 - 88 - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีถือหุนโดย
บริษัทฯ 

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

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 
ทุนชําระ 
แลว 

อัตรารอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน เงินปนผลรับ 

     วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 2549 2548 
   2549 2548 2549 2548 2549 2548   
บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย           
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด  โรงพยาบาล 188 ลานบาท - 30.00 - 56,253 - 72,091 4,500 - 
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด 
บริหารการจัดการ 5 ลานบาท 26.00 26.00 1,300 1,300 - 999 - - 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงบันทึกโดย
วิธีสวนไดเสียในงบการเงนิรวม 

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

บริษัทยอย           
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ                  
พระประแดง จํากัด 

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

บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร                           
ซิสเท็มส จํากัด  

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

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร  
 แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 

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

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โรงพยาบาล  400 ลานบาท 100.00 81.00 415,020 323,288 492,627 355,654 - - 
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล      1 ลานบาท 100.00  100.00 999 999 1,136 (2,853) - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 
จํากัด 

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

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 250 ลานบาท 99.71 63.35 245,760 122,897 243,420 125,528 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ลานบาท 100.00  100.00 150,000 150,000 158,004 133,369 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 99.47 99.47 607,014 607,014 616,490 562,088 - - 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 92.92 92.92 1,453,948 1,453,948 2,272,275 2,008,568 - - 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล 586 ลานบาท 88.31 87.57 580,341 576,325 668,529 588,789 - - 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 99.47 61.99 449,440 267,438 553,881 338,669 - - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร   
 เซอรวิสเซส จํากัด 

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

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

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

Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 5 ลานเหรียญ
สหรัฐ 

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

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 97.06 49.00 705,759 - 991,568 - 577,493 - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด โรงพยาบาล 300 ลานบาท 79.72 - 814,649 - 794,434 - - - 
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด ประกันสุขภาพ 95 ลานบาท 99.94 - 37,027 - 37,411 - - - 
บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล  
 เฮลธแคร จํากัด 

ลงทุนใน
ตางประเทศ 

5 ลานบาท 100.00 - 5,000 - 5,000 - - - 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 20,000 ลานเรียล 100.00 - 177,000 - 177,000  - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     6,657,566 4,365,474 8,266,152 5,202,830 578,443 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบ
การเงินเฉพาะ ของบริษัทฯ 

   

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

แสดงในงบดุลภายใตรายการ          
 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
     

8,341,136 5,708,672 
  

 ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุนในบริษัท
ยอย ซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

     
- (2,853) 

  

      8,341,136 5,705,819   
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 สวนแบงผลขาดทุนสะสมของบริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด มี
มูลคาเกินกวาราคาทุนของเงินลงทุน บริษัทฯจึงไดบันทึกสวนเกินดังกลาวในบัญชี “ผลขาดทุนที่เกินกวา
เงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยตามวิธีสวนไดเสีย” ภายใตหนี้สินไมหมุนเวียนในงบดุล 

การคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และสวนแบงผลกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวนรวมประมาณ 8.7 ลานบาท หรือ
เทากับรอยละ 0.7 ของกําไรสุทธิสําหรับป (การคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2548 และสวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน
รวมประมาณ 7 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 0.8 ของกําไรสุทธิสําหรับป) คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่ยังมิได
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น 

กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด 

ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทฯไดปรับโครงสรางการถือหุน ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30) และทําใหบริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา จํากัด ไดเปล่ียนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย  

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

 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  

ในระหวางป 2549 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติม ในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 
จากผูถือหุนเดิม จํานวนรวม 0.43 ลานหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4.0 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการ
ถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 88.31 
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บริษัท วัฒนเวช จํากัด 

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

 ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทฯไดปรับโครงสรางตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คร้ังที่ 1/2549 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30) 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด 

 ในเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด จาก           
ผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 22.19 ลานหุน ในราคาหุนละ 34 บาท รวมเปนเงินประมาณ 754.46 ลานบาท โดย
บริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเทากับรอยละ 73.97 

ในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯลงทุนซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด 
จํานวน 1.7 ลานหุนในราคาหุนละ 34 บาทคิดเปนมูลคาเงินลงทุน 58.7 ลานบาท ทําใหบริษัทฯมี
อัตราสวนการถือหุนในบริษัทยอยเพิ่มเปนจํานวนรอยละ 79.72 

บริษัท กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด   

 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  

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวชศรีราชา จํากัด  

ในเดือนพฤษภาคม 2549 บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติม
ในบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด จากผูถือหุนเดิม จํานวนรวม 5.58 ลานหุน ในราคาหุนละ 15 บาท รวมเปน
เงินประมาณ 83.75 ลานบาท ทําใหบริษัทยอยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทรวมดังกลาวเพิ่มขึ้นจากเดิมรอย
ละ 30 เปนรอยละ 59.78 และบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย  
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บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด  

ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทฯไดปรับโครงสรางตามที่ไดรับอมุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คร้ังที่ 1/2549 หมายเหตุประกอบการงบการเงินขอ 30 

ในระหวางไตรมาสที่สองป 2549 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออกหุนสามัญอีกจํานวน 10,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุนเดิมเทากับ 1 หุนใหม ในราคาหุนละ 5 บาท รวม 50,000,000 บาท 
ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 40,000,000 หุน เปน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท รวม
เปนจํานวน 250,000,000 บาท 

บริษัทฯถือหุนสามัญในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด กอนการเพิ่มทุนจํานวน 39,855,148 
หุน คิดเปนรอยละ 99.64 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตอมาบริษัทฯใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวน
เดิมจํานวน 9,963,787 หุน ในราคาหุนละ 5 บาท รวมเปนจํานวน 49,818,935 บาท ดังนั้นสัดสวนการถือ
หุนสามัญหลังเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น 49,818,935 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนเงิน 249,094,675 
บาท 

ตอมาในไตรมาสที่สามป 2549 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนในสวนที่เกินสิทธิที่ยังคงเหลือจากการจอง
ซ้ือหุนในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด จํานวนรวม 35,813 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 0.18 ลานบาท  
ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99.71 

กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา 

บริษัท เอส อาร พร็อพเพอรตี้ อินเวสทเมนท จํากัด 

 ในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทฯไดรวมลงทุนจัดตั้งบริษัท เอส อาร พร็อพเพอรตี้ อินเวสเมนท จํากัด 
ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกัมพูชาดวยทุนจดทะเบียน 20 ลานเรียล โดยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัท
ดังกลาวเทากับรอยละ 49 คิดเปนเงินลงทุนประมาณ 9.8 ลานเรียลหรือเทียบเทา 0.1 ลานบาท 

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

 ในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทฯไดลงทุนจัดตั้งบริษัท บี ดี เอ็ม เอส อินเตอรเนชั่นแนล เมดิเคิล 
เซอรวิสเซส จํากัด ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศกัมพูชาจํานวน 9,200 ลานเรียล หรือเปนเงินประมาณ 94 
ลานบาทโดยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเทากับรอยละ 100 
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Seam Reap Land Investment Co., Ltd. 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2549 ไดมีมติใหบริษัทฯจัดตั้ง 
Seam Reap Land Investment Co., Ltd ในประเทศกัมพูชาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อถือครองที่ดินใน
ประเทศดังกลาว โดยไดลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0.1 ลานบาท คิดเปนอัตราสัดสวน
การลงทุนในบริษัทดังกลาวในอตัรารอยละ 49   

Angkor Pisith Co., Ltd. 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2549 ไดมีมติใหบริษัทฯจัดตั้ง 
Angkor Pisith Co., Ltd. ในประเทศกัมพูชาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลใน
ประเทศดังกลาว โดยไดลงทุนในบริษัทดังกลาวในไตรมาสที่สองเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 48.2 ลานบาท 
คิดเปนอัตราสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 49 ตอมาในไตรมาสที่สามป 2549 
บริษัท Angkor Pisit Co., Ltd. ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออกหุนสามัญอีกจํานวน 4,000 หุน ในราคาหุน
ละ 1,000 เหรียญสหรัฐ ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 1,000 หุน เปน 5,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1,000 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงบริษัทฯไดใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,510 หุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
103.8 ลานบาท ดังนั้น สัดสวนการถือหุนสามัญหลังเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น 4,000 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 152 
ลานบาท คิดเปนอัตราสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 80 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2549 ไดมีมติใหบริษัทฯจัดตั้ง 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ในประเทศกัมพูชาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลในประเทศดังกลาว   โดยไดลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 177 ลานบาท คิด
เปนอตัราสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 100   

Phnom Penh First Property Co., Ltd. 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2549 ไดมีมติใหบริษัทฯจัดตั้ง 
Phnom Penh First Property Co., Ltd. ในประเทศกัมพูชาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อถือครองที่ดินในประเทศ
ดังกลาว โดยไดลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0.1 ลานบาท คิดเปนอัตราสัดสวนการ
ลงทุนในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 49   



 - 32 - 

กลุมธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับโรงพยาบาล 

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 

บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จํากัด 

ในเดือนกันยายน 2549 ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติซ้ือเงินลงทุนในบริษัท เอเชีย   
อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จํากัด จํานวน 10,000 หุนในราคาหุนละ 2.5 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 
25,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนในตางประเทศ ตอมาบริษัทฯไดชําระคาหุนเต็มจํานวน
มูลคาพรอมทั้งไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทดังกลาวจากการเพิ่มทุนจํานวนรวม 490,000 หุน ในราคา
หุนละ 10 บาท รวมเปนเงินประมาณ 4.975 ลานบาท ทําใหบริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัท
ดังกลาวเปนอัตรารอยละ 100 

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด  

ในเดือนเมษายน 2549 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนในบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด จากผูถือหุน
เดิมทั้งหมดจํานวนรวม 9.49 ลานหุน ในราคาหุนละ 3.9 บาท รวมเปนเงินประมาณ 37.03 ลานบาท โดย
บริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเทากับรอยละ 99.94 
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12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
(หนวย : พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละ
ของการถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  (ลานบาท)  2549 2548 
เงินลงทุนโดยบริษัทฯ      
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด      
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 120 19.00 342,915 342,915 
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 0.20 350 350 

    345,243 345,243 
บวก :  สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงิน

ลงทุน 
 

  679,137 254,659 

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด    1,024,380 599,902 

      
เงินลงทุนบริษัทอ่ืน      
บริษัท เอ็กซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จํากัด วินิจฉัยโรคดวย

เครื่องเอกซเรย 80 5.11 4,520 4,520 
บริษัท ศูนยคอมพิวเตอร จํากัด  - - 25 25 
บริษัท เครือพญาไทเอกซเรย จํากัด ใหเชาเครื่องมือ

แพทย     130 - 3 3 
บริษัท วินสโตร จํากัด ขายสง-ปลีกสินคา

อุปโภคบริโภค 142 0.36 226 226 
บริษัท ไทยจัดการลองสเตย จํากัด ธุรกิจนําเที่ยว 25 2.12 531 531 
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ

พยาบาล 1,732.05 16.31 903,156 - 
บริษัท ซูพีเรียไบไอเทค โฮลดิ้ง จํากัด การลงทุน 44 9.09 5,000 - 
    913,461 5,305 
หัก : สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน    (254) (254) 

เงินลงทุนบริษัทอ่ืน - สุทธิ    913,207 5,051 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ 

 
  1,937,587 604,953 

บริษัทอ่ืนที่ถือหุนโดยบริษัทยอย      
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนายยาสมุนไพร 80 0.60 290 290 
หัก : สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน    (66) (66) 

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - สุทธิ    224 224 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงินรวม    1,937,811 605,177 

ในไตรมาสที่สามป 2549 บริษัทไดซ้ือเงินลงทุนในบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา  จํากัด (มหาชน) จาก         
ผูถือหุนเดิมจํานวน 273 ลานหุนในราคาหุนละ 3.1875 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 870.3 ลานบาท ทําให
บริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวคิดเปนรอยละ 15.76 และในไตรมาสที่ 4 ป 2549 บริษัทฯได
ซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทดังกลาวเพิ่มเติมอีก 9.5 ลานหุน เปนเงินทั้งสิ้น 33 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ 
มีอัตราสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 16.31 
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13. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 
 (หนวย : พันบาท) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
กิจการ 

ทุนชําระ
แลว 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปนผลรับ 

    2549 2548 2549 2548 
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 2,310 - 
รวม    67,650 67,650 2,310 - 
หัก : คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    (12,333) (12,333) - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน    55,317 55,317 2,310 - 

14. 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 2548 2,878,468,420  8,391,847,032  5,714,283,235  263,466,636  1,992,736,062  19,240,801,385  
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน 
 บริษัทยอย 512,662,335  1,463,008,044  937,986,963 41,422,443  314,697,676 3,269,777,461 
ซื้อเพิ่ม 9,585,640  65,908,594 895,027,595 65,546,506  2,942,025,712 3,978,094,047 
โอนเขา 62,020,472  3,315,525,642 917,017,707 1,748,001  2,357,711  4,298,669,533 
โอนออก  (39,443,300) (47,907,457) (28,927,358) - (4,252,775,336) (4,369,053,451) 
จําหนาย - (12,383,231) (181,485,291) (10,018,938) (6,183,246) (210,070,706) 
31 ธันวาคม 2549 3,423,293,567  13,175,998,624  8,253,902,851  362,164,648  992,858,579  26,208,218,269  
คาเสื่อมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2548 15,221,439  2,266,985,244  3,412,754,390  131,586,961  - 5,826,548,034  
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน 
 บริษัทยอย - 455,616,313 507,262,323 21,258,544 - 984,137,180  
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 639,245,816 759,481,702 52,200,005 - 1,450,927,523 
โอนออก - (4,032,332) (11,022,544) - - (15,054,876) 
จําหนาย - (11,704,170) (124,999,448) (9,255,107) - (145,958,725) 
31 ธันวาคม 2549 15,221,439  3,346,110,871  4,543,476,423  195,790,403  - 8,100,599,136  
มูลคาสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 2548 2,863,246,981  6,124,861,788  2,301,528,845  131,879,675  1,992,736,062  13,414,253,351  
31 ธันวาคม 2549 3,408,072,128  9,829,887,753  3,710,426,428  166,374,245  992,858,579  18,107,619,133  
คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป    
   2548      952,530,880  
   2549      1,450,927,523 
   หัก : สวนเกินทุนจากการตีราคาอาคารของบริษัทยอย    (72,969,919) 

   รวม      1,377,957,604 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

สินทรัพยซึ่ง
แสดงตาม 

ราคาทุนหรือ
ราคาที่ตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน  

 
ท่ีดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือแพทย 
อุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวาง
กอสรางและ 
เครื่องมือและ
อุปกรณระหวาง

ติดตั้ง รวม 
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม       
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 
ซื้อเพิ่ม 9,585,640  11,046,524  269,372,807  4,048,787  1,309,822,343  1,603,876,101  
โอนเขา - 1,682,206,183  627,818,064  168,001  - 2,310,192,248  
โอนออก - - - - (2,314,171,579) (2,314,171,579) 
จําหนาย - - (53,074,210) (3,780,225) - (56,854,435) 
31 ธันวาคม 2549 569,635,882  3,255,452,563  2,833,258,681  148,884,247  387,349,424  7,194,580,797  
คาเสื่อมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2548 - 350,134,025 1,040,333,749 71,355,764 - 1,461,823,538 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 134,452,319  293,982,159  23,193,061  - 451,627,539  
จําหนาย - - (34,931,894) (3,780,222) - (38,712,116) 
31 ธันวาคม 2549 - 484,586,344  1,299,384,014  90,768,603  - 1,874,738,961  
มูลคาสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 2548 560,050,242  1,212,065,831  948,808,271  77,091,920  1,391,698,660  4,189,714,924  
31 ธันวาคม 2549 569,635,882  2,770,866,219  1,533,874,667  58,115,644  387,349,424  5,319,841,836  
คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป    
   2548      261,379,507 

   2549      451,627,539  

ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่บันทึกไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนอาคารสําหรับป 2549 มีจํานวนประมาณ 26 
ลานบาท สําหรับบริษัทฯ และจํานวนประมาณ 23 ลานบาท สําหรับบริษัทยอย 

ในป 2542 บริษัทฯและบริษัทยอยบางแหงไดวาจางบริษัทประเมินราคาอิสระ 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 “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร” ภายใตสวนของผูถือ
หุนในงบดุล  
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ในป 2547 บริษัทยอย 3 แหงไดวาจางบริษัทประเมินราคาอิสระ ประเมินราคาที่ดินและอาคาร
ทั้งหมดของบริษัทดังกลาว  ตามรายงานการประเมินราคาลงวันที่ 15 ธันวาคม 2547 และ วันที่ 16 
ธันวาคม 2547 ระบุวาบริษัทประเมินราคาใชเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สําหรับที่ดินและ
วิธีราคาเปลี่ยนแทน (Replacement Cost Approach) สําหรับอาคาร โดยราคายุติธรรมของที่ดินดังกลาว ณ 
วันที่รายงานมีราคาประเมินรวม 1,972.02 ลานบาท และ 2,699.04 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเปนราคาที่สูง
กวาราคาประเมินเดิม ประมาณ 1,085.32 ลานบาท และ 498.68 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยบันทึกสวน
ตางของราคาประเมินเดิมและราคาประเมินใหมของที่ดินและอาคารที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด 1,584 ลานบาท              
โดยแสดงไวในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร” ภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุล 
จํานวน 1,544.49 ลานบาท และไดแสดงเปนการกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินจากการ
ประเมินราคาของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 228.05 ลานบาท สําหรับที่ดินที่มีราคาประเมินใหมสูงกวา
จํานวนที่เคยรับรูเปนผลขาดทุนจากการดอยคา และรับรูผลขาดทุนจากการประเมินราคาอาคารของบริษัท
ยอยอีกแหงหนึ่งเปนขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 188.54 ลานบาท 

จากผลของการประเมินราคาที่ดินและอาคารของบริษัทยอยขางตน บริษัทฯรับรูสวนเกินทุนจากการ
ตีราคาที่ดินและอาคารของบริษัทยอยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีสวนไดเสียเปน
จํานวน 513.56 ลานบาทไวในบัญชี สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารภายใตสวนของผูถือหุนใน 
งบดุล  

   ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอยสองแหงไดคํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับ
อาคารสวนที่ตีราคาเพิ่ม โดยโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารไปตัดคาเสื่อมราคาใน                    
งบกําไรขาดทุนเปนจํานวนเงินประมาณ 73 ลานบาท 

หากบริษัทฯและบริษัทยอยแสดงมูลคาของที่ดินและอาคารดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่  31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ตามวิธีราคาทุนจะเปนดังนี้ :- 

     (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 ที่ดิน 
อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร ที่ดิน 

มูลคาสุทธิตามบัญชี (ตามวิธีราคาทุน)    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 1,951,609,817 9,161,911,909 246,758,430 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 1,476,058,123 5,397,684,364 237,172,790 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตไป    
จดจํานองและวางเปนประกันไวกับธนาคารแหงหนึ่ง เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 18 
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อาคารและอุปกรณตลอดจนสินคาของบริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัย
ในเดือนพฤศจิกายน 2548 อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไดทําประกันอุบัติภัยกับบริษัทประกันภัยในประเทศ
แหงหนึ่งซึ่งคุมครองความเสียหายของทรัพยสินจากเหตุการณดังกลาว บริษัทยอยยังมิไดบันทึกผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ถูกทําลายและเสียหาย และจํานวนเงินชดเชยสําหรับทรัพยสินที่
เสียหายที่จะไดรับจากการประกันภัยในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจาก 
บริษัทยอยและบริษัทประกันภัยยังอยูระหวางการประเมินมูลคาความเสียหายของทรัพยสินดังกลาว โดย
ในระหวางป 2549 บริษัทยอยไดรับเงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันเพื่อชดเชยความเสียหายที่
เกิดขึ้นแลว 

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด 

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการ
ประเมินราคาที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงที่มีอยู ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2538 และไดบันทึกบัญชีใหมตาม
ราคาประเมินซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระตามรายงานการประเมินลงวันที่ 5 มกราคม 2539 สวนที่
เพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และสวนปรับปรุงจากการตีราคาสินทรัพยมีจํานวนเงินรวม
ประมาณ 28.39 ลานบาท 

ในระหวางป 2544 บริษัทยอยดังกลาวไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยถาวร ไดแก ที่ดิน อาคาร 
และสวนปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค โดยผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ซ่ึงราคาที่ประเมินใหม
นี้มีมูลคาสูงกวาราคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยถาวรดังกลาว อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยอยไมไดมี
การเปรียบเทียบบัญชีรายตัวของสินทรัพยที่ไดมีการประเมินใหมกับรายงานการประเมิน ดังนั้น บริษัท
ยอยจึงยังไมไดบันทึกสินทรัพยถาวรดวยราคาประเมินดังกลาว 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 บริษัทยอยดังกลาวซึ่งมีสถานะเปนบริษัทรวมในขณะนั้นไดจัดใหมี
การประเมินราคาสินทรัพยถาวร ไดแก ที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคารโดยผูประเมินราคาอิสระแหง
หนึ่ง โดยบริษัทยอยดังกลาวไดบันทึกบัญชใีหมตามราคาประเมิน ซ่ึงสวนที่เพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีของ
ที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคารจากการตีราคาสินทรัพย มีจํานวนเงินรวมประมาณ 61.1 ลานบาท
และ 109.7 ลานบาทตามลําดับ โดยบริษัทฯรับรูสวนไดเสียจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มดังกลาวตาม
สัดสวนการถือหุนในอัตรารอยละ 28 เปนจํานวนเงินประมาณ 47 ลานบาท 
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15. ท่ีดินท่ียังไมไดใชเพื่อการดําเนินงาน 

ที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ประกอบดวย 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549 2548 
ที่ดินตามราคาทุนเดิม 367,181,670 367,181,670 
สวนเพิ่มจากการประเมินราคาใหม 104,245,510 104,245,510 
โอนออกเพื่อใชดําเนินงาน (32,500,000) (32,500,000) 

รวม 438,927,180 438,927,180 

ในป 2542 บริษัทฯไดประเมินราคาที่ดินใหมโดยผูประเมินราคาอิสระ ดังกลาวไวแลวในงบการเงิน          
ขอ 14 

ยอดสะสมของดอกเบี้ยเงินกูยืมที่บันทึกไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนที่ดินที่ยังไมไดใชเพื่อการ
ดําเนินงานมีจํานวนประมาณ 29 ลานบาท 

16. สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 2549 2548 2549 2548 
คอมพิวเตอรซอฟทแวร 223,613,494 154,753,541 55,699,324 40,472,572 
สิทธิการเชา 311,514,147 249,170,226 62,849,598 38,218,019 
 535,127,641 403,923,767 118,548,922 78,690,591 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (216,560,672) (157,712,749) (43,558,046) (37,171,465) 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น - สุทธ ิ 318,566,969 246,211,018 74,990,876 41,519,126 
     
คาตัดจําหนายสําหรับป 40,840,713 39,563,238 6,386,581 13,874,670 

17.  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศเปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 353 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 50 ลานบาท โดยจายดอกเบี้ยในอัตรา 
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ําของธนาคาร 
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18. เงินกูยืมระยะยาว 

 รายละเอียดเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้ : - 
 (หนวย :ลานบาท)  

    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว     

   วงเงิน สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา ผูใหกู กูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม ระยะเวลาเงินกู งวดชําระคืนเงินตน งวดชําระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 

เฉพาะบริษัทฯ           

1. 19 พฤศจิกายน 2547 ธนาคารในประเทศ 85 21 28 49 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

2. 13 มกราคม 2548 ธนาคารในประเทศ 139 35 75 110 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
3. 13 มกราคม 2548 ธนาคารในประเทศ 102 26 41 67 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

4. 29 กันยายน 2548 ธนาคารในประเทศ 45 9 27 36 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

5. 5 ตุลาคม 2548 ธนาคารในประเทศ 350 53 244 297 7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

6. 1 ธันวาคม 2548 ธนาคารในประเทศ 600 21 579 600 9 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
7. 29 มีนาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 54 13 41 54 4 ป 10 เดือน ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

8. 6 ธันวาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 600 - 510 510 7 ป  ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

รวมเงินกูยืมเฉพาะของบริษัทฯ  178 1,545 1,723     
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 (หนวย :ลานบาท)  
    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว     
   วงเงิน สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา ผูใหกู กูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม ระยะเวลาเงินกู งวดชําระคืนเงินตน งวดชําระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 
บริษัทยอย           
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด         

1. 18 ธันวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 487 50 217 267 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 1 กันยายน 2548 ธนาคารในประเทศ 220 - 212 212 7 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
3. 27 มกราคม 2549 ธนาคารในประเทศ 7 1 6 7 9 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด         
1. 1 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 140 7 79 86 6 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด         
1. 9 พฤษภาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 400 43 257 300 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 8 กันยายน 2547 ธนาคารในประเทศ 37 8 12 20 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
3. 22 มิถุนายน 2549 ธนาคารในประเทศ 12 2 9 11 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด         
1. 29 มีนาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 330 23 307 330 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 20 กรกฎาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 44 9 35 44 6 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด         
1. 27 ธันวาคม 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 27 335 362 13 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 20 ตุลาคม 2539 ธนาคารในประเทศ 679 27 335 362 13 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด         
1. 11 ธันวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 50 9 - 9 4 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 28 พฤษภาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 700 - 681 681 13 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท วัฒนเวช จํากัด         
1. 27 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารในประเทศ 135 26 63 89 7 ป ทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)         

1. 11 ตุลาคม 2544 ธนาคารในประเทศ 1,700 177 1,200 1,377 10 ป 1 เดือน 1 เดือน 
อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

2. 26ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 185 25 142 167 10 ป 3 เดือน 1 เดือน 
อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

3. 2 มิถุนายน 2548 ธนาคารในประเทศ 165 33 34 67 6 ป 3 เดือน 1 เดือน 
อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

4. 29พฤษภาคม2549 ธนาคารในประเทศ 56 11 41 52 4 ป 3 เดือน 1 เดือน 
อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท  เออรวิ่ง เชอริเดน เอสอี จํากัด         
1. 26 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 115 

15 88 103 
10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท  สมิติเวช ศรีราชา จํากัด        
1. 18 ธันวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 160 

32 63 95 
7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

2. 13 สิงหาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 60 
15 40 55 

5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

3. 29 พฤษภาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 50 
- 43 43 

7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

รวมเงินกูยืมของบริษัทยอย  540 4,349 4,889     
รวมเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย  718 5,894 6,612     
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บริษัทฯและบริษัทยอยไดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องมือแพทยรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่
จะมีขึ้นในอนาคตและอุปกรณบางสวนและจํานําในหุนสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งเปน
ประกันเงินกูยืมระยะยาวขางตน 

 สัญญาเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอยไดระบุขอปฎิบัติและขอจํากัดบางประการที่
บริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม 

ระหวางป 2541 - 2547 บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดเขาทําสัญญา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้จํานวน 4 ครั้งกบัสถาบันการเงิน 2 แหงในประเทศโดยบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญา  

หนี้สินระยะยาวดังกลาวขางตนไดใชสัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนหลักประกันการกูยืม       
นอกจากนี้กรมธรรมประกันภัยยังไดระบุใหยกผลประโยชนจากการประกันภัยอาคารและอุปกรณใหแก 
สถาบันการเงินดังกลาว 

19. เจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 316,307 352,907 66,752 108,493 

หัก : ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (33,719) (36,156) (5,945) (10,406) 

รวม 282,588 316,751 60,807 98,087 

หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (123,398) (115,794) (35,451) (37,280) 

เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - 
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 159,190 200,957 25,356 60,807 

เจาหนี้เชาซื้อ 

 เจาหนี้เชาซ้ือ ประกอบดวยสัญญาเชาซื้อยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเชาซ้ือหลายสัญญาโดยมีเงื่อนไข
ชําระหนี้เปนรายเดือนรวม 32 - 60 งวด  

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทหลายแหงเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 
และยานพาหนะสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือนรวม 36 - 60 งวด 
และเมื่อครบกําหนดสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซื้ออุปกรณดังกลาวไดในราคาที่
กําหนดในสัญญา  
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20. เงินปนผลจาย 

 ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติให
จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,181,037,800 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 
0.50 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 590.5 ลานบาท และจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.29 
ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในวันที่ 28 เมษายน 2549 

 ที่ประชุมใหญสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2548 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 ไดมี          
มติอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,163,410,108 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)       
ในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 581.7 ลานบาท โดยบริษัทฯไดจายเงินปนผลในวันที่  
6 พฤษภาคม 2548  

21. สํารองตามกฎหมาย 

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

22. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจาย
สมทบใหในอัตราที่ตกลงรวมกันโดยเปนอัตรารอยละของเงินเดือนปจจุบัน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริหารโดยสถาบันการเงินหลายแหง และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของ
กองทุน 

ในป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนฯเปนจํานวนเงิน 43.94 ลานบาท 
(2548 : 35.43 ลานบาท) และเฉพาะบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 12.82 ลานบาท (2548 : 11.50 ลานบาท) 

23. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน) 10,505 7,817 2,544 2,256 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท) 3,431,790 2,511,711 1,091,508 968,765 
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24. กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

เนื่องจากการปรับโครงสรางการถือหุนตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 ทําใหใน
ระหวางป 2549 มีบริษัทยอยสองแหงถือหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 3,082,995 หุน ดังนั้น กําไรตอหุน      
ขั้นพื้นฐานสําหรับป 2549 คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ 
หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปและถือโดยบุคคลภายนอก (สุทธิจากหุนสามัญของบริษัทฯที่ถือโดย
บริษัทยอย) อยางไรก็ตาม บริษัทยอยทั้งสองแหงไดจําหนายหุนสามัญดังกลาวทั้งหมดแลวในเดือน
ธันวาคม 2549  

บริษัทฯไมมีความจําเปนที่จะตองแสดงกําไรตอหุนปรับลดสําหรับป 2549 จากการออกหุนกูแปลง
สภาพ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 29) เนื่องจากการคํานวณกําไรตอหุนโดยสมมติวามีการแปลงสภาพ
หุนกูทั้งหมดเปนหุนสามัญแสดงกําไรตอหุนที่ไมปรับลดลง 

25. 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 กาํหนดชําระคาเชาสําหรับ 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 ปในอัตรา     
รอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป 
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บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนลานจอดรถ 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 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินแหงหนึ่งมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2579 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันที่ 5 มกราคม 
2549 ในอตัราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2570 เปนตนไป ชําระคาเชาในอัตราเดือน
ละ 100,000 บาท 

บริษัทฯไดทําสัญญาเพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาลในที่ดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุวาบริษัทฯ
ตองยกกรรมสิทธิในอาคารใหหนวยงานราชการ เมื่อหนวยงานราชการไดทําการตรวจรับอาคารขางตน
เรียบรอยแลว ในป 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากหนวยงานราชการโดยมี
กําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาเชา กําหนดชําระคาเชาเปนรายป โดย 5 ปแรก
จายคาเชาในอัตราปละ 492,676 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก ๆ 5 ป และสําหรับ 5 ปสุดทายมีอัตราคาเชาป
ละ 990,943 บาท  

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยทําสัญญาเชาอาคารที่จอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่ 10 กันยายน 2546 
กําหนดระยะเวลาการเชา  30 ป ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2547 รวมเปนคาเชาทั้งส้ิน 155.11 ลานบาท และ
บริษัทยอยตกลงชําระคาเชาลวงหนาแลวเปนจํานวน 38.78 ลานบาท ตามระยะเวลาที่กําหนดคาเชา สวนที่
เหลือจายชําระเปนรายเดือน นอกจากนี้บริษัทยอยไดทําสัญญาบริการกับบริษัทเดียวกันในการใหบริการ
ในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงินรวม 103.41 ลานบาท 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินกับสมาคมแหงหนึ่งซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่ง เพื่อใชในการกอสราง
โรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมตั้งแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2549 บริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะจายคาเชาในอนาคตตามสัญญาดังกลาวขางตนเปนจํานวนเงินรวม 200 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 208 ลานบาท) 
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26. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบดวย :- 

26.1 ภาระผูกพัน 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ 

ภาระผูกพันตามสัญญา   
-  ตามสัญญาเชาอาคารและที่ดิน (รวมสัญญาเชาระยะยาวในหมายเหตุ 25) 676 184 
-  ตามสัญญาเชาอุปกรณสํานักงานและบริการบํารุงรักษาระบบ 244 22 
-  ตามสัญญาเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 272 33 
-  ตามสัญญาจางตกแตงอาคารโรงพยาบาล 516 214 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา   

-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน 236 45 

รวม 1,944 498 

26.2 คดีฟองรอง 

 บริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯเปนจําเลยรวมกันกับแพทยเกี่ยวของในคดีฟองรองเกี่ยวกับ
การละเมิดและเรียกคาเสียหายจากการรักษาพยาบาลคนไขรายหนึ่ง โดยเรียกรองคาเสียหายเปนเงิน
ประมาณ 6.8 ลานบาท ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลแพง 

นอกจากนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯเปนจําเลยรวมกับบริษัทฯอื่นในคดีฟองรอง
เกี่ยวกับการละเมิดและเรียกคาเสียหายจากการกอสรางรวม 2 คดี โดยเรียกรองคาเสียหายเปนเงิน 
10.9 ลานบาท ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทรรณ 

 บริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจําเลยรวมกันกับแพทยผูเกี่ยวของในคดี
ฟองรองที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไขรายหนึ่งในป 2539 โดยโจทกไดเรียกรองคาเสียหายเปน
เงินประมาณ 659.6 ลานบาท ศาลแพงไดพิพากษาใหยกฟองโจทกเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2547 
ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ ทั้งนี้ฝายบริหารของบริษัทยอยไดรวมปรึกษากับ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทยอยและมีความเห็นวาคําอุทธรณของโจทกจะไมเปล่ียนแปลงคํา
พิพากษาของศาลแพงที่ยกฟองโจทกดังกลาว  
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นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอยดังกลาวเปนจําเลยรวมกันกับแพทยผูเกี่ยวของ
ในคดีฟองรองที่ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไขรายหนึ่งในป 2545 โดยโจทกไดเรียกรอง
คาเสียหายเปนเงินประมาณ 39.40 ลานบาท คดีดังกลาวกําลังอยูในระหวางการพิจารณาของศาล
ชั้นตน ทั้งนี้ฝายบริหารของบริษัทยอยและทนายความของบริษัทยอยมีความเห็นวาคําตัดสินของศาล
จะไมกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทยอย 

บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปนจําเลยในคดีฟองรองเงินประกัน
การกอสรางอาคารเปนจํานวนเงิน 14.37 ลานบาท คดีดังกลาวอยูในการพิจารณาคดีของศาลลมละลาย
กลาง ซ่ึงบริษัทยอยดังกลาวไดตั้งสํารองเผื่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเปนจํานวนเงิน 7 ลานบาท 

27. การซื้อบริษัทยอย 

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยใหม คือ 
Angkor Pisith Co., Ltd. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมาจํากัด  บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด 
บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จํากัด  และ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd และ
บริษัทฯไดลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด จนทําใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยน
สถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย นอกจากนี้บริษัทยอยคือ บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ไดลงทุน
เพิ่มเติมในหุนสามัญของบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด ซ่ึงเดิมเปนบริษัทรวมของบริษัท สมิติเวช จํากัด 
(มหาชน) และไดเปล่ียนสถานะมาเปนบริษัทยอย โดยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ซ้ือและหนี้สินที่
รับภาระมาปรากฏ ณ วันที่ซ้ือมีดังนี้ 

(หนวย : บาท) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 663,103,007 
เงินลงทุนระยะสั้น 33,540,821 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 150,915,886 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 36,314,335 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 80,369,641 
เงินฝากประจําที่นําไปค้ําประกัน 422,772 
เงินลงทุน 44,931,884 
ที่ดิน และอุปกรณ - สุทธิ 2,285,640,678 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 4,099,808 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,368,414 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (108,510,927) 
เจาหนี้การคา (147,387,269) 
เจาหนี้คากอสรางและประกันผลงาน (23,429,279) 
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (2,897,501) 
เจาหนี้อื่น (60,799,778) 
ภาษีเงินไดคางจาย (214,182,501) 
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(หนวย : บาท) 
คาใชจายคางจาย (123,880,471) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (28,072,433) 
เงินกูยืมระยะยาว (498,552,866) 
เจาหนี้เชาซื้อ (1,273,525) 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (292,384) 
สินทรัพยสุทธิ 2,092,428,312 
หัก : กําไรระหวางกันจากการขายหุนบริษัทใหญ (หมายเหตุ 30) (305,000,325) 
สินทรัพยสุทธิ 1,787,427,987 
สวนเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย (591,133,789) 
สวนเปลี่ยนแปลงของผูถือหุนสวนนอยจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย (295,117,441) 
สินทรัพยสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 901,176,757 
บวก : คาความนิยม 457,843,235 
จํานวนเงินที่จายซื้อและสินทรัพยที่นําไปแลกซื้อเงินลงทุนทั้งสิ้นในระหวางงวด 1,359,019,992 
หัก : สินทรัพยที่นําไปแลกซื้อเงินลงทุน (482,270,262) 
จํานวนเงินที่จายซื้อเงินลงทุนไปทั้งสิ้นในระหวางงวด 876,749,730 
หัก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (663,103,007) 
เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทยอย 213,646,723 

28. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่แสดง
ไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวได 

29. ทุนเรือนหุน/หุนกูแปลงสภาพ 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออก
และเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีประกัน และมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู/
ทรัสตี ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา) และ/หรือผูลงทุนสถาบันในประเทศ 
เปนเงินสกุลตางประเทศ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท  ระยะเวลาไมเกิน 5 ป 
นับแตวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ ทั้งนี้มอบอํานาจใหคณะกรรมการและหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายมีอํานาจในการกําหนดและแกไขรายละเอียดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ
คร้ังนี้ โดยเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ บริษัทฯจะนําไปใชเพื่อชําระคืนหนี้เงินกูยืม
ใหกับเจาหนี้ เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และ เพื่อรองรับเสริมสรางและขยายศักยภาพการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวยังไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนจด
ทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 2,372,308 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 
2,372,308 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,183,410,108 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 
1,181,037,800 บาท   

นอกจากนี้ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน 131,226,422 บาท แบงออก 
เปนหุนสามัญจํานวน 131,226,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
1,181,037,800 บาท เพิ่มขึ้นเปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,312,264,222 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิ
แปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพขางตนใช
สิทธิไมครบตามจํานวนหุนที่สํารองไว หรือจากการจองซื้อหุนกูแปลงสภาพไมครบทั้งจํานวนตามที่เสนอ
ขาย (แลวแตกรณี) ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุนสวนที่เหลือ
ดังกลาวในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.12/2543 เร่ือง การขออนุญาต และการอนุญาต
ใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ทั้งนี้ รายละเอียดในการจัดสรร เชน เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื่น ๆ 
ของการจัดสรรหุนดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากําหนดตอไป รวมถึง
การพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
เกี่ยวของ  

บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 20      
และ 21 มิถุนายน 2549 เรียบรอยแลวตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติ
ใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว  และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯไดออก
หุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือและไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู/ทรัสตี ระยะเวลา 5 ป อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป  จํานวนรวม 124,000 หนวย ใหแกนักลงทุนตางประเทศทั้งจํานวน (โดยยกเวน
ไมขายตอนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ในราคาหนวยละ 1,000 เหรียญสหรัฐ คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 
124 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทจํานวน 4,731,840,000 บาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ 1 
เหรียญสหรัฐเทากับ 38.16 บาท) โดยหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดรับอนุมัติใหเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยประเทศสิงคโปร หุนกูแปลงสภาพนี้มีกําหนดไถถอนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ถาไมมีการ
ไถถอนหรือแปลงสภาพหุนกูดังกลาวกอนวันครบกําหนดไถถอนบริษัทฯจะทําการไถถอนหุนกูแปลง
สภาพในอัตรารอยละ 114.41 ของมูลคาตอหนวยเทียบเทาเงินบาท ผูถือหุนกูมีสิทธิในการแปลงสภาพหุน
กูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯในราคา 36.30 บาทตอหุน ซ่ึงราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
ไดภายใตเงื่อนไขของหุนกูที่กําหนดไว หุนกูแปลงสภาพนี้สามารถถูกไถถอนไดกอนวันครบกําหนดไถ
ถอนโดยมีเงื่อนไขการไถถอนภายใตเงื่อนไขของหุนกู 
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หุนกูแปลงสภาพมีขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน” กําหนดใหกิจการที่ออกหุนกูแปลงสภาพตองแสดงองคประกอบของหนี้สินแยกจากสวนที่เปน
สวนของเจาของเพื่อแสดงรายการในงบดุล ดังนั้น ณ วันออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวบริษัทฯ ไดแยก
องคประกอบของหนี้สินและองคประกอบของสวนของเจาของออกจากกัน โดยองคประกอบของหนี้สิน
นั้นไดคํานวณจากกระแสเงินสดของเงินตนและดอกเบี้ยที่ตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดที่เปนอยูขณะนั้น ในสวนองคประกอบของสวนของเจาของคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของหุน
กูแปลงสภาพหักดวยสวนที่เปนองคประกอบของหนี้สิน 

หุนกูแปลงสภาพสวนที่เปนหนี้สินแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายจนกวามีการแปลงสภาพเปนหุน
สามัญ หรือครบอายุการชําระคืนของหุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนที่เปนทุนซึ่งกําหนดขึ้น ณ วันที่ออกหุนกู
จะไมมีการเปลี่ยนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

30. การปรับโครงสรางการถือหุน 

 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯลดทุน     
จดทะเบียนซ่ึงยังไมออกจําหนาย จํานวน 17,089,892 หุนพรอมทั้งไดมีมติใหบริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียน
อีกจํานวน 20,000,000 หุน ซ่ึงบริษัทฯไดถือเปนการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนในคราวเดียวกันเมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2548 ทําใหบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 1,183,410,108 บาท 

นอกจากนี้ที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯปรับโครงสรางการถือหุนภายในกลุม 
โดยการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดจากผูถือหุนกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออก ซ่ึงประกอบดวยบริษัท
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด บริษัท วัฒนเวช จํากัด และ
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โดยมีเงื่อนไขวา ผูถือหุนของกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออก
ดังกลาวจะตองซื้อหุนของบริษัทฯดวยเงินคาหุนทั้งจํานวนที่ไดรับชําระจากบริษัทฯจากการเขาซื้อหุนของ
บริษัทดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หุนของบริษัทฯที่เสนอขายตอผูถือหุนของกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออกจะ
ประกอบดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจํานวน 20 ลานหุนดังกลาวขางตนและ/หรือหุนของบริษัทฯที่
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด ถืออยู ซ่ึงจะเสนอขายตอผูถือหุนกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออก
ในราคาเดียวกันคือ 14.59 บาทตอหุน โดยจะเปนการขายหุนของบริษัทฯที่บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา จํากัด ถืออยูทั้งจํานวนจนหมดกอน แลวจึงขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อ
วัตถุประสงคในการขจัดการถือหุนไขวระหวางบริษัทฯและบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด 
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 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาว โดยมีการชําระเงินเพื่อซ้ือหุน
ระหวางกันและมีการออกจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯแกผูถือหุนกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออก
เพิ่มเติมจากหุนของบริษัทฯที่ซ้ือคืนมาจากบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จํากัด รวมทั้งสิ้น 17,627,692 
หุน ทําใหทุนออกจําหนายของบริษัทฯมีจํานวน 1,181,037,800 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และมีสวนเกินทุน
เพิ่มขึ้นจากการออกจําหนายหุนดังกลาวจํานวนประมาณ 239.6 ลานบาท 

 นอกจากนี้ผลของการปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาว ทําใหบริษัทยอยแหงหนึ่งมีกําไรจากการ
เขาทํารายการดังกลาว จํานวนสุทธิประมาณ 305 ลานบาท ซ่ึงไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการ
ปรับโครงสรางการถือหุน” ในสวนเกินทุนและมีหุนสามัญของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอยสองแหง
จํานวน 3,082,995 หุน มูลคารวมประมาณ 45 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯวาระพิเศษครั้งที่ 2/2549 ไดมีมติใหบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด และบริษัท วัฒนเวช 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯขายหุนสามัญของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอยดังกลาวใหกับบริษัท 
การบินกรุงเทพ จํากัด ในราคาหุนละ 35 บาท กําไรจากการขายหุนของบริษัทฯโดยบริษัทยอยดังกลาว
จํานวนทั้งสิ้น 63 ลานบาท ไดรวมบันทึกเปนสวนเกินทุนหุนสามัญ 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เร่ือง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยมีเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้
การคา หุนกูและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
ดังกลาวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯมีความเสี่ยงเปนปกติจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ตางประเทศในตลาด และมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อจากการที่คูสัญญาจะไมปฏิบัติตามสัญญา 
บริษัทฯและบริษัทยอยไมไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว  
รวมทั้งไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อการคาหรือการเก็งกําไร 
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31.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบัน
การเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น หุนกูแปลงสภาพและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน บริษัทฯจึงมิไดใช           
ตราสารอนุพันธเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกลาว รายละเอียดของหุนกูแปลงสภาพ
และเงินกูระยะยาวแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ 29 และ 18 ตามลําดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย ไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่ 

อัตรา       
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด 

ไมม ี       
อัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน (ลานบาท) 

- รายการเทียบเทาเงินสด (ไมรวมเงินสด) 333 - - 333 
-  เงินลงทุนช่ัวคราว 95 - - 95 
- ลูกหนี้การคา - - 1,060 1,060 
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน 14 - - 14 

- เงินลงทุน - - 1,993 1,993 

 442 - 3,053 3,495 

หนี้สินทางการเงิน     
- เจาหนี้การคา - - 793 793 
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 335 103 - 438 
- เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - 21 - 21 
- หุนกู 4,626 - - 4,626 

- เงินกูยืมระยะยาว 27 6,585 - 6,612 

 4,988 6,709 793 12,490 
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 งบเฉพาะบริษัท 

 
 

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่ 

อัตรา       
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด 

ไมม ี       
อัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

 (ลานบาท) 
สินทรัพยทางการเงิน     
-  เงินลงทุนช่ัวคราว 8 - - 8 
- ลูกหนี้การคา - - 476 476 
- เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - 35 1 36 
- เงินลงทุน - - 1,993 1,993 

 8 35 2,470 2,513 
หนี้สินทางการเงิน     
- เจาหนี้การคา - - 260 260 
- เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 230 - - 230 
- หุนกู 4,626 - - 4,626 
- เงินกูยืมระยะยาว - 1,723 - 1,723 

 4,856 1,723 260 6,839 

31.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อ
สินคาเปนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตาม เนื่องจากรายการดังกลาวมีมูลคาไมเปนสาระสําคัญ 
บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกลาว 

31.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม และ
ลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการพิจารณากําหนดวงเงินสินเชื่อท่ีจะใหกับลูกคา
หรือคูสัญญา และวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาหรือคูสัญญาอยางสม่ําเสมอ บริษัทฯและ
บริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อดังกลาว   

การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคา
ที่หลากหลายและมีอยูจาํนวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจาก
การใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ เงินใหกูยืม และลูกหนี้อ่ืน ที่แสดงอยูในงบดุล 
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31.5 มูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่
ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน  

วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะ
กําหนดจากราคาตลาดลาสุดหรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูใน
ประเภทระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวรวมหุนกูแปลงสภาพมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาดหรือ
อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด  ดังนั้นฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาว แสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางเปน
สาระสําคัญ 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯในวนัที่ 27 กุมภาพันธ 
พ.ศ.2550             
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