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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล 
โดยเลือกเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามไดมี้การขยายการแสดงรายการในงบดุล 
งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดเพ่ิมเติมเช่นเดียวกบั
งบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์
ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้งบ
การเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั 
ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

1.3 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ี
ใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
เก่ียวกบัการบนัทึกรายการส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพยด์งัน้ี :- 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพยซ่ึ์งจากเดิมมีการ
โอนส่วนเกินทุนดงักล่าวไปยงักาํไรสะสมโดยตรงซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
32 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นโอนส่วนเกินทุนดงักล่าวผ่านงบกาํไรขาดทุนซ่ึงเป็นไปตาม                
ข้อผ่อนปรนตามประกาศสมาคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ฉบบัท่ี 
006/2544-2546     
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปรับยอ้นหลงังบกาํไร
ขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 ท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 โดยบนัทึกกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจาํนวนประมาณ 18.29 ลา้นบาท 
อยา่งไรก็ตาม ประกาศสมาคมดงักล่าวมีผลบงัคบัใชจ้นถึงปี 2549 และ บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 อีกคร้ังตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปรับยอ้นหลงั
ขอ้มูลเปรียบเทียบทุกงวดท่ีนาํเสนอเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

2. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งไดด้งัน้ี :- 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

30 มิถุนายน 
2548 

31 ธนัวาคม 
2547 

30 มิถุนายน 
2548 

31 ธนัวาคม 
2547 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ไม่เกิน 3 เดือน 13,816 14,207 12,646 5,230 
 3 ถึง 6 เดือน 3,872 1,783 2,145 485 
 6 ถึง 12 เดือน 2,060 492 718 357 

 มากกวา่ 12 เดือน 228 16 227 16 

รวม 19,976 16,498 15,736 6,088 

บริษทัอืน่     
 ไม่เกิน 3 เดือน 412,921 376,029 162,264 154,735 
 3 ถึง 6 เดือน 26,991 35,769 6,851 14,842 
 6 ถึง 12 เดือน 19,038 19,805 10,827 9,147 

 มากกวา่ 12 เดือน 27,149 26,490 18,257 19,300 

รวม 486,099 458,093 198,199 198,024 

หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (33,922) (35,017) (20,924) (20,924) 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน - สุทธิ 452,177 423,076 177,275 177,100 

รวมลกูหนีก้ารค้า - สุทธิ 472,153 439,574 193,011 183,188 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้หรือการมีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั) รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขหรือเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการใหแ้ละ
รับบริการรักษาพยาบาล การกูย้ืมเงิน และการบริหารงาน ซ่ึงบริษทัฯมีนโยบายในการกาํหนดราคาสาํหรับ
รายการคา้ระหวา่งกนัดงัต่อไปน้ี  

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูย้มื 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดค้่าวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน ราคาท่ีตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 
อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราท่ีธนาคารพาณิชยคิ์ดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

รายการธุรกิจท่ีสําคญัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี :- 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 สาํหรับงวดสามเดือน        

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดสามเดือน         
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2548 2547 2548 2547 
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวม)     
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 1,298 244 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 1,774 624 
รายไดอ่ื้น - - 3,153 1,766 
ดอกเบ้ียรับ - - 1,237 2,151 
เงินปันผลรับ - - - 2,074 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ - - - 264 
ตน้ทุนบริการ - - 27,044 22,532 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 207 804 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 สาํหรับงวดสามเดือน        

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดสามเดือน         
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2548 2547 2548 2547 
รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม     
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 2,587 19,198 1,264 1,220 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 3,701 9,340 - 699 
รายไดอ่ื้น 450 1,949 431 1,785 
ดอกเบ้ียรับ - 3,962 - 3,954 
เงินปันผลรับ 36,925 40,060 36,925 40,060 
ตน้ทุนบริการ 1,801 6,906 1,759 6,852 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 413 757 - 757 
ดอกเบ้ียจ่าย - 54 - - 
ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั 134,958 49,005 134,958 49,005 
เงินปันผลจ่าย 17,632 11,395 17,632 11,395 
     
รายการธุรกจิกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 2,032 1,844 2,032 1,844 
ดอกเบ้ียจ่าย - 188 - - 
เงินปันผลจ่าย 5,643 32,796 5,643 32,796 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 สาํหรับงวดหกเดือน         

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือน          

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2548 2547 2548 2547 
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวม)     
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 2,211 408 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 1,774 1,173 
รายไดอ่ื้น - - 7,465 2,461 
ดอกเบ้ียรับ - - 2,538 2,681 
เงินปันผลรับ - - - 2,074 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ - - 396 264 
ตน้ทุนบริการ - - 54,841 45,782 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1,343 1,526 
ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั - - - 47,839 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 สาํหรับงวดหกเดือน         

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือน          

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2548 2547 2548 2547 
รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม     
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 10,734 37,825 3,445 2,111 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 14,161 14,615 1,818 1,679 
รายไดอ่ื้น 3,175 2,636 906 2,430 
ดอกเบ้ียรับ 342 7,916 187 7,908 
เงินปันผลรับ 36,925 40,060 36,925 40,060 
ตน้ทุนบริการ 6,731 14,423 5,892 13,361 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 484 2,535 - 1,558 
ดอกเบ้ียจ่าย - 154 - - 
ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั 134,958 49,005 134,958 49,005 
เงินปันผลจ่าย 17,632 11,395 17,632 11,395 
     
รายการธุรกจิกบับริษทัที่เกีย่วข้องกนั     
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 3,413 3,270 3,413 3,270 
ดอกเบ้ียจ่าย 450 388 - - 
เงินปันผลจ่าย 5,643 32,796 5,643 32,796 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,204 - 4,162 - 

ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธนัวาคม 2547 ไดแ้สดงแยกต่างหากใน 
งบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี :-  

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 30 มิถุนายน

2548 
31 ธนัวาคม

2547 
30 มิถุนายน

2548 
31 ธนัวาคม

2547 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
บริษทัยอ่ย - - 6,348 523 
บริษทัร่วม 8,958 10,328 1,385 809 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,606 5,204 3,591 3,790 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,412 966 4,412 966 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 19,976 16,498 15,736 6,088 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 30 มิถุนายน
2548 

31 ธนัวาคม
2547 

30 มิถุนายน
2548 

31 ธนัวาคม
2547 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ     
บริษทัยอ่ย - - 11,988 330 
บริษทัร่วม - 8,395 - 8,395 

รวม - 8,395 11,988 8,725 
     

อืน่ๆ     
บริษทัยอ่ย - - - 1,783 
บริษทัร่วม 2,206 1,995 - 1,641 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 346 - - - 

รวม 2,552 1,995 - 3,424 

รวมลกูหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,552 10,390 11,988 12,149 
     

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั  - - 120,000 115,000 
บริษทัโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั - - 15,000 15,000 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 135,000 130,000 
     

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั  - - 1,201 1,201 
บริษทัร่วม     
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั  - 80,258 - 17,280 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - 80,258 1,201 18,481 
     



 

 -  15  - 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 30 มิถุนายน

2548 
31 ธนัวาคม

2547 
30 มิถุนายน

2548 
31 ธนัวาคม

2547 
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 79,922 157,607 
บริษทัร่วม 15,393 37,782 15,393 33,277 

รวมดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 15,393 37,782 95,315 190,884 

     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 16,999 10,949 
บริษทัร่วม 8,448 5,023 2,071 2,525 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 538 240 - 240 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 8,986 5,263 19,070 13,714 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 3,506 378 
บริษทัร่วม 2,323 - 1,022 100 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 376 4,401 - 200 
รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,699 4,401 4,528 678 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งงวดสามารถสรุปไดด้งัน้ี :- 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
31 ธนัวาคม

2547 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
30 มิถุนายน

2548 
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม     

   บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั 80,258 - 80,258 - 

 80,258 - 80,258 - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

31 ธนัวาคม
2547 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

30 มิถุนายน
2548 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     

   บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั 15,000 - - 15,000 
   บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั 115,000 5,000 - 120,000 

 130,000 5,000 - 135,000 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     

   บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั 1,201 - - 1,201 
บริษทัร่วม     

   บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั 17,280 - 17,280 - 

 18,481 - 17,280 1,201 

เงินใหกู้ย้ืมเหล่าน้ีบริษทัฯคิดดอกเบ้ียในอตัราเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯจ่ายชาํระจริงบวกร้อยละ 0.25 - 
0.50 ต่อปี, MLR บวกร้อยละ 1-2 ต่อปี, MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปีและอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4, 4.25, 4.5, 5 
และ 7 ต่อปี 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จาํกดั เป็นลูกหน้ีบริษทัฯในส่วนของดอกเบ้ียคา้งชาํระจาํนวนเงิน              
4 ลา้นบาท ผอ่นชาํระหน้ีเป็น 2 งวด คือ ภายในเดือนธนัวาคม 2552 และในเดือนธนัวาคม 2553 โดยผ่อน
ชาํระงวดละเท่า ๆ กนั  

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จาํกดั ได้จดทะเบียนจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิง             
ปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บับริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ดอกเบ้ียคา้งรับของเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทั 
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั จาํนวนเงิน 83.19 ลา้นบาท ซ่ึงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานาน บริษทัฯ             
ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 9.58 ลา้นบาท ทั้งน้ีฝ่ายบริหารเช่ือว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ดงักล่าวเพียงพอ และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดจาํนองท่ีดินเพื่อเป็นหลกัประกนัแก่บริษทัฯ 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษทัไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่อสัญญาออกไปไดอี้กโดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นอตัรา
ร้อยละของกาํไรขั้นตน้ก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่ายในอตัราร้อยละ  
2.5 - 5 ในปีท่ี 1 - 5 และอตัราร้อยละ8 ตั้งแต่ปีท่ี 6 

 สาํหรับค่าตอบแทนของปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ผูว้่าจา้งขอพกัชาํระค่าตอบแทนการบริหารดงักล่าวไว ้และจะ
เร่ิมทยอยชาํระค่าจา้งบริหารดงักล่าว ในปีท่ี 6 เป็นตน้ไป 

4. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซ่ึงบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย/ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนใน        
บริษัทย่อยซ่ึงบนัทึกโดยตามวธีิส่วนได้ส่วนเสีย 

 งบการเงนิรวม 

(หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
ประเภท
กิจการ 

ทุนชาํระ 
แลว้ 

อตัรา       
ร้อยละของ
การถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับ 

    วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  2548 2547 
    2548 2547 2548 2547   
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ          
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ
พทัยา จาํกดั 

โรงพยาบาล   280,000 49.00 223,489 223,489 430,962 396,939 34,300 34,300 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 120,000 48.00 - 132,480 - 175,032 - 5,760 
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและ

จาํหน่ายยา 
    21,430 49.00 52,500 52,500 67,116 66,931 2,625 2,625 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล          
   เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586,119 48.45 - 284,000 - 291,743 - - 
บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ผูผ้ลิตรายการ 

โทรทศันแ์ละ
วทิย ุ

5,000 30.00 1,500 1,500 567 566 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

   277,489 693,969 498,645 931,211 36,925 42,685 

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย          
บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั รวมแพทย ์       
ศรีราชา จาํกดั”) 

โรงพยาบาล 187,510 30.00 56,253 56,253 65,204 55,999 - - 

บริษทั โซเด็กซ์โฮ ซพัพอร์ท 
เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริหารการ
จดัการ 

7,500 26.00 1,300 1,300 1,167 1,288 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของ
บริษทัยอ่ย 

   
57,553 57,553 66,371 57,287 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึง
บันทึกโดยวธีิส่วนได้เสีย 

   
335,042 751,522 565,016 988,498   
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

(หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
ประเภท
กิจการ 

ทุนชาํระ 
แลว้ 

อตัรา       
ร้อยละของ
การถือหุน้ เงินลงทุน เงินปันผลรับ 

    วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  2548 2547 
    2548 2547 2548 2547   
บริษัทย่อย          
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ           
พระประแดง จาํกดั 

โรงพยาบาล   105,000 79.00 96,775 96,775 120,855 128,565 - 2,074 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์            
ซิสเทม็ส์ จาํกดั  

เซ็นทรัลแลป     75,000 74.02 56,768 56,768 79,022 75,327 - - 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์  
 แลบบอราทอร่ีส์  
 (ประเทศไทย) จาํกดั 

เซ็นทรัลแลป     10,000 95.00 9,502 9,502 18,019 15,761 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ
ระยอง จาํกดั 

โรงพยาบาล   400,000 81.00 323,288 323,288 343,664 328,629 - - 

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่
การแพทย ์จาํกดั 

โรงพยาบาล      1,000  100.00 999 999 (5,197) (2,620) - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ
หาดใหญ่ จาํกดั 

โรงพยาบาล 500,000 98.53 572,465 572,465 738,269 717,930 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 
จาํกดั 

โรงพยาบาล 200,000 63.35 122,897 122,897 126,107 125,434 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 
จาํกดั 

โรงพยาบาล 150,000  100.00 150,000 150,000 134,634 133,055 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ 
จาํกดั 

โรงพยาบาล 500,000 99.47 607,014 607,014 552,718 517,583 - - 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000,000 92.92 1,453,948 1,453,948 1,983,277 1,949,301 - - 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล          
   เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586,119 87.60 576,325 - 586,047 - - - 
บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180,000 61.99 267,438 - 334,868 - - - 
บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์  
เซอร์วสิเซสจาํกดั 

บริการ 30,000 100.00 33,847 - 33,847 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย    4,271,266 3,393,656 5,046,130 3,988,965 - 2,074 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ (ต่อ) 

(หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
ประเภท
กิจการ 

ทุนชาํระ 
แลว้ 

อตัรา       
ร้อยละของ
การถือหุน้ เงินลงทุน  

    วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย เงินปันผล 

    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
    2548 2547 2548 2547 2548 2547 
บริษัทร่วม          
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ
พทัยา จาํกดั 

โรงพยาบาล   280,000 49.00 223,489 223,489 430,962 396,939 34,300 34,300 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 120,000 48.00 - 132,480 - 175,032 - 5,760 
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและ

จาํหน่ายยา 
    21,430 49.00 52,500 52,500 67,117 66,931 2,625 2,625 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล          
   เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586,119 48.45 - 284,000 - 291,743 - - 
บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ผูผ้ลิตรายการ

โทรทศัน ์     
และวิทย ุ

5,000 30.00 1,500 1,500 567 566 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม    277,489 693,969 498,646 931,211 36,925 42,685 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมซ่ึงบันทึกโดยวธีิ
ส่วนได้เสีย 

   

4,548,755 4,087,625 5,544,776 4,920,176 36,925 44,759 

แสดงในงบดุลภายใต้รายการ          
 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและ

บริษัทร่วม ซ่ึงบันทึกโดย
วธีิส่วนได้เสีย 

     

5,549,973 4,922,796 

  

 ผลขาดทุนที่เกนิกว่าเงินลงทุน
ในบริษทัย่อย ซ่ึงบนัทึก
โดยวธีิส่วนได้เสีย 

     

(5,197) (2,620) 

  

      5,544,776 4,920,176   
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 ผลขาดทุนสะสมของบริษทั เพชรบุรีตัดใหม่
การแพทย ์จาํกดั มีมูลค่าสูงกว่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุน บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกส่วนเกินดงักล่าวในบญัชี 
“ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบนัทึกโดยตามวิธีส่วนไดเ้สีย” ภายใตห้น้ีสินไม่หมุนเวียน
ในงบดุล 

 การคาํนวณมลูค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมบางแห่งสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 จาํนวนรวม
ประมาณ 3.1 ลา้นบาทและ 6.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือเท่ากบัร้อยละ 2 และร้อยละ 2 ของกาํไรสุทธิสาํหรับ
งวด คาํนวณข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลท่ีจดัทาํโดยบริษทัร่วมและยงัมิไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบ
บญัชีของบริษทัร่วมเหล่านั้น 

 ในเดือนเมษายน 2548 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั จาก
ผูถื้อหุน้เดิม จาํนวนรวม 7.62 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 12.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 93.35 ลา้นบาท ทาํให้
บริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 48.45 เป็นร้อยละ 61.45 บริษทั
ดงักล่าวจึงไดเ้ปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย  

 ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 
จากผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน 15.3 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 13 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 198.98 ลา้นบาท ทาํให้
บริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึน เป็นร้อยละ 87.6 

 ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั วฒันเวช จาํกดั จากการเพ่ิมทุนจากผู ้
ถือหุ้นเดิมจาํนวนรวม 5.40 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 135 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯ          
มีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 61.99 บริษทัดงักล่าวจึงได้
เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย  

 ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั  
(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยคูกา้เฮลิคอปเตอร์แอนดปิ์โตรเลียมเซอร์วิส จาํกดั”) จากผูถื้อหุน้เดิมทั้งหมดจาํนวนรวม 
0.75 ลา้นหุน้ ในราคาหุ้นละ 7.63 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 5.7 ลา้นบาท และต่อมาบริษทัยอ่ยดงักล่าวได้
จดทะเบียนเพ่ิมทุนจาก 7.5 ลา้นบาท (หุ้นสามญั จาํนวน 750,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท เรียกชาํระแลว้        
หุน้ละ 2.5 บาท) เป็น 30 ลา้นบาท โดยบริษทัฯใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวทั้งหมด  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองปี 2548 บริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ ด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั สมิติเวช 
จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนโดยออกหุ้นสามญัอีกจาํนวน 690,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสิทธิในราคาหุ้นละ 10 บาท รวม 6,900,000 บาท ทาํให้ทุนจดทะเบียน
เพิ่มข้ึนจาก 710,000 หุน้ เป็น 1,400,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นจาํนวน 14,000,000 บาท 

โดยบริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นสามญัในบริษทั เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ ด จาํกดั  ก่อนการเพ่ิมทุน
จาํนวน 709,994 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงต่อมาบริษทัใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ตามสดัส่วนเดิมจาํนวน 689,994 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นจาํนวน 6,899,940 บาท ดงันั้นสดัส่วน
การถือหุ้นสามญัหลงัเพ่ิมทุนรวมทั้งส้ิน 1,399,988 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 
13,999,880 บาท 

นอกจากน้ี ในระหว่างไตรมาสท่ีสองปี 2548 บริษทั โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ ด จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนโดยออกหุน้
สามญัอีกจาํนวน 75,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสิทธิในราคาหุ้น
ละ 100 บาท รวม 7,500,000 บาท ทาํใหทุ้นจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนจาก 75,000 หุน้ เป็น 150,000 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวน 15,000,000 บาท 

โดยบริษทั เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ ด จาํกดั  ถือหุน้สามญัในบริษทั โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซพัพอร์ท เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จาํกดัก่อนการเพ่ิมทุนจาํนวน 55,497 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 73.996 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงต่อมา
บริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ ด จาํกดั ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนเดิมจาํนวน 55,497 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
100 บาท รวมเป็นจาํนวน 5,549,700 บาท ดงันั้นสดัส่วนการถือหุน้สามญัหลงัเพ่ิมทุนรวมทั้งส้ิน 110,994 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 11,099,400 บาท 
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5. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

 (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ 
อตัราร้อยละ
ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทนุ) 

  (ลา้นบาท)  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
    2548 2547 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด      
บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 120 19 342,915 342,915 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร 133, 143 - 1,770 1,770 
บริษทั โรงพยาบาล กรุงธน จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.13 208 208 
บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.2 350 350 

    345,243 345,243 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุน    249,675 135,550 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ    594,918 480,793 

      
เงนิลงทุนบริษทัอืน่      
บริษทั เอก็ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วนิิจฉยัโรคดว้ย

เคร่ืองเอกซ์เรย ์
80 5.11 4,520 4,520 

บริษทั ศูนยค์อมพวิเตอร์ จาํกดั    25 25 
บริษทั เครือพญาไทเอกซ์เรย ์จาํกดั ใหเ้ช่าเคร่ือง          

มือแพทย ์
130 - 3 3 

บริษทั วนิสโตร์ จาํกดั ขายส่ง-ปลีก
สินคา้อุปโภค
บริโภค 

142 0.36 226 226 

บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จาํกดั ธุรกิจนาํเท่ียว 25 2.12 531 531 
บริษทั ทรัยสเตท แอลเลอร์ย ีจาํกดั    - 1,249 

    5,305 6,554 
สาํรองเผือ่การลดมูลค่าเงินลงทุน    (255) (1,503) 

เงนิลงทุนบริษทัอืน่ - สุทธิ    5,050 5,051 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ    599,968 485,844 
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6. เงนิลงทุนในบริษัทอืน่ 

 (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
ประเภท
กิจการ ทุนชาํระแลว้ 

อตัรา       
ร้อยละของ
การถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับ 

    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
    2548 2547 2548 2547 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั โรงพยาบาล   300,000 10.00 31,650 31,650 - - 

บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน  440,000    3.28 36,000 36,000 - 7,762 

รวม    67,650 67,650 - 7,762 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทอืน่  - สุทธิ    55,317 56,242 - 7,762 

7. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้จาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคต
บางส่วนเป็นประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 

8. เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษทัฯมีเงินกูร้ะยะสั้นจาํนวน 390 ลา้นบาท  ท่ีได้รับจากธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.75% - 4% และมีกาํหนดชาํระคืนในปี 2548 
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9. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

 รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2548 มีดงันี้ : - 
 (หน่วย :ลา้นบาท)  

    จาํนวนเงินกูย้มืระยะยาว     

    ส่วนที่ถึงกาํหนด ส่วนที่ถึงกาํหนด  เงื่อนไขที่สาํคญัของสญัญาเงินกูย้ืม 

ลาํดบัที่ วนัที่ทาํสญัญา ผูใ้หกู้ ้ วงเงินกูย้มื ชาํระภายในหนึ่งปี ชาํระเกินกวา่หนึ่งปี รวม ระยะเวลาเงินกู ้ ชาํระคืนเงินตน้ ชาํระดอกเบี้ย อตัราดอกเบี้ย 

เฉพาะบริษัทฯ           
1. 17 ธนัวาคม 2544 ธนาคารใน

ประเทศ 
2,300 250 1,285 1,535 9 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปีที่ 1-2 คงที่ร้อยละ 2-6 ต่อปี ปีที่ 3 เป็นตน้ไป MLR-2% ต่อปี 

2. 26 มีนาคม 2545 ธนาคารใน
ประเทศ 

20 3 8 11 7 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปีที่ 1-2 คงที่ร้อยละ 6 ต่อปี ปีที่ 3 เป็นตน้ไป MLR ต่อปี 

3. 19 พฤศจิกายน 2547 ธนาคารใน
ประเทศ 

85 21 60 81 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปีแรก 4% ต่อปี ปีที่ 2 MLR -2% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นตน้ไป MLR-
1% ต่อปี 

4. 13 มกราคม 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

139 - 119 119 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปีแรก 4% ต่อปี ปีที่ 2-3 MLR -2% ต่อปี หลงัจากนั้นใช ้MLR -
1% ต่อปี 

5. 13 มกราคม 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

102 - 88 88 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปีแรก 4% ต่อปี ปีที่ 2-3 MLR -2% ต่อปี หลงัจากนั้นใช ้MLR -
1% ต่อปี 

รวมเงนิกู้ยมืเฉพาะของบริษัทฯ  274 1,560 1,834    
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    จาํนวนเงินกูย้มืระยะยาว     

    ส่วนที่ถึงกาํหนด ส่วนที่ถึงกาํหนด  เงื่อนไขที่สาํคญัของสญัญาเงินกูย้ืม 

ลาํดบัที่ วนัที่ทาํสญัญา ผูใ้หกู้ ้ วงเงินกูย้มื ชาํระภายในหนึ่งปี ชาํระเกินกวา่หนึ่งปี รวม ระยะเวลาเงินกู ้ ชาํระคืนเงินตน้ ชาํระดอกเบี้ย อตัราดอกเบี้ย 

บริษัทย่อย           
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั         

1. 18 ธนัวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 500 50 412 462 10 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน ปีที่ 1-2 ร้อยละ 6 ปีที่ 3 เป็นตน้ไปอตัราดอกเบี้ยเท่ากบั MLR  
ต่อปี 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั         
1. 1 ธนัวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 140 5 89 94 6 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราดอกเบี้ย MLR ต่อปี 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั         
1. 9 พฤษภาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 400 - 300 300 10 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปีที่ 1, 2 คงที่ร้อยละ 5.25 และ 5.50 ต่อปี ตามลาํดบั ปีที่ 3 เป็น

ตน้ไป MLR ต่อปี 
2. 8 กนัยายน 2547 ธนาคารในประเทศ 36 8 24 32 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ร้อยละ 5.25 ต่อปี 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากดั         
1. 29 มีนาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 330 - 303 303 10 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปีแรก MLR-1.75% ต่อปี ปีที่ 2 MLR-1.50% ต่อปี ปีที่ 3 MLR-

1.25% ต่อปี หลงัจากนั้นใช ้MLR ต่อปี 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั         

1. 11 มิถุนายน 2547 ธนาคารในประเทศ 150 - 150 150 10 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปีแรก MLR -2% ต่อปี ปีที่ 2 MLR -1.75% ต่อปี ปีที่ 3 MLR -
1.25% ต่อปี ปีที่ 4 MLR -1% ต่อปี ปีที่ 5 เป็นตน้ไป MLR -
0.5% ต่อปี 

บริษัท บีเอน็เอช เมดเิคลิ เซ็นเตอร์ จาํกัด         
1. 20 ตุลาคม 2539 ธนาคารในประเทศ 679 39.5 403 442.5 13 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน ตามที่ระบุในสญัญา 
2. 20 ตุลาคม 2533 สถาบนัการเงินใน

ประเทศ 
679 39.5 403 442.5 13 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน ตามที่ระบุในสญัญา 

บริษัท วฒันเวช จํากัด         
1. 27 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารในประเทศ 135 26 103 129 6 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือน ตามที่ระบุในสญัญา 

บริษัท สมิตเิวช จาํกดั (มหาชน)         
1. 11 ตุลาคม 2544 ธนาคารในประเทศ 1,700 175 1,425 1,600 10 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ตามที่ระบุในสญัญา 
2. 26 ธนัวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 185 6 129 135 10 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน ตามที่ระบุในสญัญา 
3. 2 มิถุนายน 2548 ธนาคารในประเทศ 165 8 3 11 6 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน ตามที่ระบุในสญัญา 

บริษัท เออร์วิง่ เชอริเดน เอสอ ีจาํกดั         
1. 26 ธนัวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 115 4 111 115 10 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน ตามที่ระบุในสญัญา 

รวมเงนิกู้ยมืของบริษัทย่อย  361 3,855 4,216     

รวมเงนิกู้ยมืของบริษัทฯและบริษัทย่อย  635 5,415 6,050     

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้าํนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตบางส่วนเป็นประกนัเงินกูย้มืระยะยาวขา้งตน้ 
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ในปี 2541 - 2547 บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีจาํนวน4 คร้ังกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่งในประเทศโดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข          
ต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา  

หน้ีสินระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ไดใ้ชส้ัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นหลกัประกนัการกูย้ืม       
นอกจากน้ีกรมธรรม์ประกนัภยัยงัไดร้ะบุให้ยกผลประโยชน์จากการประกนัภยัอาคารและอุปกรณ์ให้แก่ 
สถาบนัการเงินดงักล่าว 

10. เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือและหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

30 มิถุนายน 
2548 

31 ธนัวาคม 
2547 

30 มิถุนายน 
2548 

31 ธนัวาคม 
2547 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือเเละหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 269,791 319,029 61,524 74,459 
หกั : ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (31,227) (39,722) (7,093) (8,685) 

รวม 238,564 279,307 54,431 65,774 
หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (81,022) (80,839) (22,728) (22,860) 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือเเละหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 
สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 157,542 198,468 31,703 42,914 

      เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ 

  เจา้หน้ีเช่าซ้ือ ประกอบดว้ยสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเช่าซ้ือหลายสัญญาโดยมีเง่ือนไขชาํระ
หน้ีเป็นรายเดือนรวม 32 - 60 งวด  

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัหลายแห่งเพ่ือจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์
สาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และเม่ือครบกาํหนด
สญัญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสญัญา  
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11. เงนิปันผลจ่าย 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจาํปี 2548 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2548 ไดมี้มติอนุมติั
ใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 1,163,410,108 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ในอตัราหุน้ละ 
0.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 582 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2548  

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2547 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2547 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับ
หุ้นสามญัจาํนวน 75 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 10 บาท) ในอตัราหุ้นละ 4 บาท เป็นจาํนวนเงิน 300 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัราท่ีประกาศจ่ายก่อนท่ีบริษทัฯจะจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้าก 10 บาท 
เป็น 1 บาทต่อหุ้น และจดัสรรกาํไรเป็นสํารองตามกฎหมายจาํนวน 16 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดจ่้ายเงิน     
ปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2547 

12. สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯ 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อจดัสร้างตกแต่งเป็นสวนของอาคารโรงพยาบาล มีกาํหนดระยะเวลา
การเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2576 กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกๆ 5 ปี โดย 5 
ปีแรกจ่ายค่าเช่าในอตัราเดือนละ 600,000 บาท และเพ่ิมอตัราค่าเช่าทุกๆ 5 ปี ในอตัราเดือนละ 150,000 บาท 
และสาํหรับ 5 ปีสุดทา้ยมีอตัราค่าเช่าเดือนละ 1,500,000 บาท 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างเป็นอาคารจอดรถ มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 15 ปีนบัตั้งแต่
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2547 ถึงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 กาํหนดชาํระค่าเช่า 3 ปีแรกในอตัราเดือนละ 200,000 
บาทและเพิ่มอตัราค่าเช่าทุก ๆ 3 ปีในอตัราเดือนละ 20,000 บาท  

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารรับรองผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล มีกาํหนดระยะเวลา
การเช่า 30 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2547 ถึงวนัท่ี 27 กนัยายน 2577 โดยจะเร่ิมชาํระค่าเช่าคร้ังแรกใน
วนัท่ี 10 ตุลาคม 2548 ในอตัราเดือนละ 50,000 บาท และเพ่ิมอตัราค่าเช่าทุก 3 ปีในอตัราร้อยละ 10 ของค่า
เช่ารายเดือนตามอตัราสุดทา้ยของแต่ละช่วง 3 ปี 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างเป็นลานจอดรถ มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 10 ปี นบัตั้งแต่
วนัท่ี 1 กนัยายน 2545 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกใน
วนัท่ี  1 กนัยายน 2545  ในอตัราเดือนละ 115,000 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2549 เป็นตน้ไป ชาํระ    
ค่าเช่าในอตัราเดือนละ 150,000 บาท 
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บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน) 

บริษทัย่อยทาํสัญญาเช่าอาคารท่ีจอดรถกบับริษทัฯแห่งหน่ึงตามสัญญาลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2546 
กาํหนดระยะเวลาการเช่า  30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2547 โดยอตัราค่าเช่ารายปีในปีแรกของการเช่าเท่ากบั 
3.39 ลา้นบาท และปรับทุก ๆ ปี ในอตัราร้อยละ 2.75 ต่อปี รวมเป็นค่าเช่าทั้งส้ิน 155.11 ลา้นบาท และบริษทั
ย่อยตกลงชาํระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจาํนวน 38.78 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดค่าเช่า ส่วนท่ีเหลือจ่าย
ชาํระเป็นรายเดือนสุทธิจากค่าเช่าล่วงหนา้ในอตัราร้อยละ 85 ของค่าเช่า นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญา
บริการกบับริษทัฯเดียวกนัในการใหบ้ริการในอาคารจอดรถดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 
103.41 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษทัยอ่ยจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้แลว้จาํนวน 37 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2547 : 
32.80 ลา้นบาท) ตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายแลว้ในงวดปัจจุบนัจาํนวน 0.49 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2547 : 0.08 
ลา้นบาท) คงเหลือภาระค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายล่วงหนา้อีกจาํนวน 1.79 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2547 : 5.98             
ลา้นบาท) 

13. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 ประกอบดว้ย :- 

13.1 ภาระผูกพนั 

 บริษัทฯ 

 ลา้นบาท 
ภาระผกูพนัตามสญัญา  
-  ตามสญัญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังาน 18.28 
-  ตามสญัญาเพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 94.42 
-  ตามสญัญาจา้งตกแต่งอาคารโรงพยาบาล 319.01 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้  
-  จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัแก่หน่วยงานราชการ 7.00 
-  หนงัสือคํ้าประกนัการปฎิบติัตามสญัญากบักรมธนารักษส์าํหรับการก่อสร้าง 37.00 
รวม 475.71 
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 บริษัทย่อย 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้าจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัให้บริษทัย่อยสรุปได้
ดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 9.66 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั 1.86 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั 1.13 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั 1.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั 1.76 
บริษทั วฒันเวช จาํกดั 1.18 

รวม 16.59 

ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาจา้งตกแต่งอาคารโรงพยาบาล สรุปไดด้งัน้ี 

 ลา้นบาท 
บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 130.25 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั 2.10 
บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั 3.50 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั 0.50 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 40.18 

รวม 176.53 

ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าอาคาร สรุปไดด้งัน้ี 

 ลา้นบาท 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั 0.14 
บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1.39 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั 13.73 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั 0.11 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั 1.37 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั 0.10 

รวม 16.84 
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ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาบริการบาํรุงรักษาระบบและเช่าอุปกรณ์สาํนกังาน สรุปไดด้งัน้ี 

 ลา้นบาท 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั 0.75 
บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 0.29 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั 0.58 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั 1.64 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั 3.26 
บริษทั วฒันเวช จาํกดั 2.36 
รวม 8.88 

13.2 คดฟ้ีองร้อง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นจาํเลยร่วมกนักบัแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งในคดี
ฟ้องร้องท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลคนไขร้ายหน่ึงในปี 2539 โดยโจทกไ์ดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน
ประมาณ 659.6 ลา้นบาท ศาลแพ่งไดพิ้พากษาใหย้กฟ้องโจทกเ์ม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2547 ขณะน้ีคดี
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดร่้วมปรึกษากบัท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษทัยอ่ยและมีความเห็นว่าคาํอุทธรณ์ของโจทกจ์ะไม่เปล่ียนแปลงคาํพิพากษาของศาล
แพง่ท่ียกฟ้องโจทกด์งักล่าว  

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํเลยร่วมกนักบัแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง
ในคดีฟ้องร้องท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลคนไขร้ายหน่ึงในปี 2545 โดยโจทกไ์ดเ้รียกร้องค่าเสียหาย
เป็นเงินประมาณ 39.40 ลา้นบาท คดีดงักล่าวกาํลงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ทั้งน้ีฝ่าย
บริหารของบริษทัยอ่ยและทนายความของบริษทัยอ่ยมีความเห็นว่าคาํตดัสินของศาลในขั้นสุดทา้ยจะ
ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเป็นจาํเลยในคดีฟ้องร้องเงินประกนัการ
ก่อสร้างอาคารเป็นจาํนวนเงิน 14.37 ลา้นบาท คดีดงักล่าวอยูใ่นการพิจารณาคดีของศาลลม้ละลายกลาง 

14. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไร และสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไว้
ในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้
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15. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนและจาก
การท่ีคู่สัญญาอาจจะไม่ปฏิบติัตามสัญญาในอนาคต ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยจะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทาง
การเงินท่ีเหมาะสมในการบริหารความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไม่มีนโยบายท่ี 
จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯและบริษทัย่อย ความเส่ียงของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากและเงินกูย้มืจากธนาคาร อยา่งไรก็ตาม เงินฝากและเงิน
กูย้มืจากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด (Floating interest rate) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึง
มิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถจะปฎิบติัตามขอ้ตกลงท่ีให้ไวก้ับ         
บริษทัฯและบริษทัย่อย บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้นโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินของคู่คา้ และจาํกดัการอนุมติัวงเงิน สินเช่ือ มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ
คือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามท่ีแสดงในงบดุล 

มูลค่ายุติธรรม 

 เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ดงันั้น มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจึง
แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมลูค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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16. การซื้อบริษัทย่อย 

 ในระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2548 บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทัย่อย คือ บริษทั            
บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั และบริษทั วฒันเวช จาํกดั โดยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ซ้ือและ
หน้ีสินท่ีรับภาระมาปรากฏ ณ วนัท่ีซ้ือ ดงัน้ี :- 

 (หน่วย : พนับาท) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 208,207 
เงินลงทุนระยะสั้น 134 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 43,918 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10,535 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,370 
เงินลงทุน 19,060 
ท่ีดิน และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,362,481 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 119,108 
เจา้หน้ีการคา้ (68,753) 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (10,175) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (55,400) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (32,048) 
เงินกูย้มืระยะยาว (1,023,878) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 582,559 
หกั : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (208,207) 
 374,352 
ส่วนเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนจากการเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย (144,415) 
สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 229,937 
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17. การจัดประเภทรายการบญัชี 

บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปี 2547 ใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีได้
รายงานไปแลว้ 

18. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัฯแลว้ 

 


