
 

 

 
 
 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
รายงาน และงบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 



 

 
 
 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

สอบทานงบดุลรวม  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 และงบกําไรขาดทุนรวม ขาพเจาได งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันเดียวกันของ
บริษัท  กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจาก
ผลการสอบทานของขาพเจา 

นอกจากที่จะกลาวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับ
การสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน  เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยาง
พอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขต
จํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงให
ความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจายังไมไดทําการ
ตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียง
รายงานการสอบทานเทานั้น 

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 การคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วนัที ่
31 มีนาคม 2548 และสวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2548 จํานวนรวมประมาณ 43 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 18 ของกําไรสุทธิสําหรับงวด คํานวณขึ้นจาก
งบการเงินระหวางกาลที่จัดทําโดยบริษัทรวมและยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวม
เหลานั้น 

ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้น จากเรื่องที่กลาวไวในวรรคกอน ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุให
เชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทาน
ของขาพเจา 
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งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ไดตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีทานอื่นตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลง
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่
ผูสอบบัญชีอ่ืนไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว 

งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ             
งบการเงินเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ เปนสวนหนึ่ง
ของงบการเงินระหวางกาล ซ่ึงไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืนตามรายงานการสอบทานลงวันที่ 10 พฤษภาคม 
2547 วายกเวนการคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสียและสวนแบงกําไรสําหรับงวดของบริษัทรวม            
โดยใชงบการเงินระหวางกาลที่ยังมิไดผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวม ผูสอบบัญชีไมพบสิ่งที่
เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

 

 

 

                  สายฝน  อินทรแกว 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพ : 13 พฤษภาคม 2548 

 - 2 - 



ั 

ี่

ุ ั ู  ี่ดิ

     

     

      

      

      

     

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

สวนเกินทุน

ทุนเรือนหุน จากการ สวนเกินทุน จดสรรแลว สวนของ

ท่ีออกและ สวนเกินมูลคา เปลยนแปลง จากการตีราคา สํารอง ผูถือหุน

ชําระแลว หนสามญ มลคาเงินลงทุน ท นและอาคาร ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 1,163,410       4,322,607       135,550          968,742          90,158            844,563          362,379          7,887,409       

โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารไปกําไรสะสม  -                    -                    -                   (6,949)             -                   6,730               -                   (219)               

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน  -                    -                   45,694             -                    -                    -                   45,694            

โอนไปสํารองตามกฎหมาย  -                    -                    -                    -                   27,892            (27,892)           -                    -                   

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -                 -                 -                 -                 237,800          -                 237,800          

สวนของผูถือหุนสวนนอย -                 -                 -                 -                 -                 -                 4,230              4,230              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 1,163,410       4,322,607       181,244          961,793          118,050          1,061,201       366,609          8,174,914       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 750,000          1,567,600       33                  460,438          59,000            547,314          341,057          3,725,442       

โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารไปกําไรสะสม  -                    -                    -                   (4,599)             -                    -                    -                   (4,599)            

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน  -                    -                   (139)                -                    -                    -                    -                   (139)               

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -                 -                 -                 -                 194,580          -                 194,580          

สวนของผูถือหุนสวนนอย -                  -                    -                    -                    -                    -                   3,558              3,558              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 750,000          1,567,600       (106)               455,839          59,000            741,894          344,615          3,918,842       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

กําไรสะสม

สวนเกินทุน

ทุนเรือนหุน จากการ สวนเกินทุน จดสรรแลว

ท่ีออกและ สวนเกินมูลคา เปลยนแปลง จากการตีราคา สํารอง

ชําระแลว หนสามญ มลคาเงินลงทุน ท นและอาคาร ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 1,163,410       4,322,607       135,550          968,742          90,158            844,563          7,525,030       

โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารไปกําไรสะสม  -                    -                    -                   (6,949)             -                   6,730              (219)               

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน  -                    -                   45,694             -                    -                    -                   45,694            

โอนไปสํารองตามกฎหมาย  -                    -                    -                    -                   27,892            (27,892)           -                   

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -                 -                 -                 -                 237,800          237,800          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 1,163,410       4,322,607       181,244          961,793          118,050          1,061,201       7,808,305       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 750,000          1,567,600       33                  460,438          59,000            547,314          3,384,385       

โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารไปกําไรสะสม  -                    -                    -                   (4,599)             -                    -                   (4,599)            

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน  -                    -                   (139)                -                    -                    -                   (139)               

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -                 -                 -                 -                 194,580          194,580          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 750,000          1,567,600       (106)               455,839          59,000            741,894          3,574,227       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 
โดยเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามไดมีการขยายการแสดงรายการในงบดุล 
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมเชนเดียวกับ
งบการเงินประจําป 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้ง
ลาสุด ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณ
ใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบ
การเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทในงวดปจจุบัน  

1.3 นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่
ใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

2. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 แยกตามอายุหนี้ที่คางไดดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

31 มีนาคม 
2548 

31 ธันวาคม 
2547 

31 มีนาคม 
2548 

31 ธันวาคม 
2547 

กิจการที่เก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 3 เดือน 15,158 13,815 3,072 4,838 
 3 ถึง 6 เดือน 2,856 1,516 2,498 218 
 6 ถึง 12 เดือน 1,063 185 - 50 

 มากกวา 12 เดือน 353 16 - 16 

รวม 19,430 15,532 5,570 5,122 

บริษัทอ่ืน     
 ไมเกิน 3 เดือน 398,044 376,421 176,377 155,127 
 3 ถึง 6 เดือน 37,863 36,036 12,328 15,109 
 6 ถึง 12 เดือน 19,316 20,112 11,208 9,454 

 มากกวา 12 เดือน 25,560 26,490 18,165 19,300 

รวม 480,783 459,059 218,078 198,990 

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (31,826) (35,017) (20,924) (20,924) 

ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น - สุทธ ิ 448,957 424,042 197,154 178,066 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 468,387 439,574 202,724 183,188 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
(เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขหรือ
เกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น ซ่ึงสวนใหญเกี่ยวเนื่องกับการใหและรับบริการ
รักษาพยาบาล การกูยืมเงิน และการบริหารงาน ซ่ึงบริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาสําหรับรายการคา
ระหวางกันดังตอไปนี้ 

รายการ นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม
รายไดคารักษาพยาบาล ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป
รายไดคาวิเคราะหแลป ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน ราคาที่ตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ
อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราที่ธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาทั่วไป

รายการธุรกิจที่สําคัญสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547 สามารถสรุปได
ดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 สําหรับงวดสามเดือน        

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
สําหรับงวดสามเดือน         
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2548 2547 2548 2547
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวม)     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 913 164 
ดอกเบี้ยรับ - - 1,301 529 
รายไดอื่น - - 4,312 1,244 
ตนทุนบริการ - - 27,797 23,250 
คาใชจายอื่น - - 1,136 865 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ - - - 47,839 
     

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 8,147 18,627 2,181 891 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน 9,283 4,037 642 4,037 
ดอกเบี้ยรับ 342 3,954 187 3,954 
รายไดอื่น 3,401 4,982 1,151 645 
ตนทุนบริการ 12,947 1,008 12,149 - 
คาใชจายอื่น 71 1,864 - 887 
ดอกเบี้ยจาย - 99 - - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 สําหรับงวดสามเดือน        
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

สําหรับงวดสามเดือน         
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2548 2547 2548 2547

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 5,403 1,426 5,403 1,426 
ดอกเบี้ยจาย 450 200 - - 
คาใชจายอื่น 4,204 14,192 4,162 14,192 

ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 ไดแสดงแยกตางหาก
ในงบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :-  

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 31 มีนาคม
2548 

31 ธันวาคม
2547 

31 มีนาคม
2548 

31 ธันวาคม
2547 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 355 523 
บริษัทรวม 11,864 10,328 1,193 809 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 7,566 5,204 4,022 3,790 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 19,430 15,532 5,570 5,122 
     

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     

รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ     
บริษัทยอย - - - 330 
บริษัทรวม 10,214 8,395 10,214 8,395 

รวม 10,214 8,395 10,214 8,725 
     

อ่ืนๆ     
บริษัทยอย - - 2,809 1,783 
บริษัทรวม 3,139 1,995 674 1,641 

รวม 3,139 1,995 3,483 3,424 

รวมลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 13,353 10,390 13,697 12,149 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 31 มีนาคม
2548 

31 ธันวาคม
2547 

31 มีนาคม
2548 

31 ธันวาคม
2547 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด  - - 115,000 115,000 
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด - - 15,000 15,000 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 130,000 130,000 
     

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด  - - 1,201 1,201 
บริษัทรวม     
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด  62,978 80,258 - 17,280 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 62,978 80,258 1,201 18,481 
     

ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 157,607 157,607 
บริษัทรวม 20,325 37,782 15,377 33,277 

รวมดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน 20,325 37,782 172,984 190,884 
     

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 11,561 10,949 
บริษัทรวม 5,968 5,023 2,697 2,525 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,248 240 - 240 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 8,216 5,263 14,258 13,714 
     

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 400 378 
บริษัทรวม - - - 100 

   บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4,162 4,401 4,162 200 

รวมเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 4,162 4,401 4,562 678 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางงวดสามารถสรุปได   ดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธันวาคม
2547 เพิ่มขึ้น ลดลง 

31 มีนาคม
2548 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม     

   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด 80,258 - 17,280 62,978 

 80,258 - 17,280 62,978 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

31 ธันวาคม
2547 เพิ่มขึ้น ลดลง 

31 มีนาคม
2548 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด 15,000 - - 15,000 
   บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด 115,000 - - 115,000 

 130,000 - - 130,000 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

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

   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด 17,280 - 17,280 - 

 18,481 - 17,280 1,201 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

เงินใหกูยืมเหลานี้บริษัทฯคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯจายชําระจริงบวกรอยละ 0.25 - 
0.50 ตอป, MLR บวกรอยละ 1-2 ตอป, MLR ลบรอยละ 1 ตอปและอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4, 4.25, 4.5, 5 
และ 7 ตอป 

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

 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่ง             
ปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตเพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมดังกลาวขางตนใหกับบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท 
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด จํานวนเงิน 83.19 ลานบาท ซ่ึงคางชําระเปนระยะเวลานาน บริษัทฯ             
ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเปนจํานวนเงิน 9.58 ลานบาท ทั้งนี้ฝายบริหารเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดังกลาวเพียงพอ และบริษัทยอยดังกลาวไดจดจํานองที่ดินเพื่อเปนหลักประกันแกบริษัทฯ 

สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

 บริษัทไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทรวมแหงหนึ่งระยะเวลา 5 ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีกโดยกําหนดคาตอบแทนเปนอัตรา
รอยละของกําไรขั้นตนกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายในอัตรารอยละ  
2.5 - 5 ในปที่ 1 - 5 และอัตรารอยละ8 ตั้งแตปที่ 6 

 สําหรับคาตอบแทนของปที่ 1 ถึงปที่ 5 ผูวาจางขอพักชําระคาตอบแทนการบริหารดังกลาวไว และจะ
เร่ิมทยอยชําระคาจางบริหารดังกลาว ในปที่ 6 เปนตนไป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย/ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนใน        
บริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยตามวิธีสวนไดสวนเสีย 

 งบการเงินรวม 

(หนวย : พันบาท) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
กิจการ 

ทุนชําระ 
แลว 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน เงินปนผลรับ 

    วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
    31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  2548 2547 
    2548 2547 2548 2547   
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ          
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา จํากัด 

โรงพยาบาล   280,000 49.00 223,489 223,489 437,748 396,939 - 34,300 

บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล   120,000 48.00 132,480 132,480 175,742 175,032 - 5,760 
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและ

จําหนายยา 
    21,430 49.00 52,500 52,500 68,250 66,931 - 2,625 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็น
เตอร จํากัด 

โรงพยาบาล   586,119 48.45 284,000 284,000 293,051 291,743 - - 

บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการ 
โทรทัศนและ

วิทยุ 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม    693,969 693,969 975,357 931,211 - 42,685 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย          
บริษัท รวมแพทยศรีราชา จํากัด โรงพยาบาล 187,510 30.00 56,253 56,253 60,821 55,999 - - 
บริษัท โซเด็กซโฮ ซัพพอรท 
เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริหารการ
จัดการ 

5,000 26.00 1,300 1,300 1,237 1,288 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของ
บริษัทยอย 

   
57,553 57,553 62,058 57,287 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่ง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

   
751,522 751,522 1,037,415 988,498   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

(หนวย : พันบาท) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
กิจการ 

ทุนชําระ 
แลว 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน เงินปนผลรับ 

    วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
    31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  2548 2547 
    2548 2547 2548 2547   
บริษัทยอย          
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ           
พระประแดง จํากัด 

โรงพยาบาล   105,000 79.00 96,775 96,775 122,758 128,565 - 2,074 

บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร            
ซิสเท็มส จํากัด  

เซ็นทรัลแลป     75,000 74.02 56,768 56,768 75,644 75,327 - - 

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร  
 แลบบอราทอรี่ส  
 (ประเทศไทย) จํากัด 

เซ็นทรัลแลป     10,000 95.00 9,502 9,502 16,533 15,761 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
ระยอง จํากัด 

โรงพยาบาล   400,000 81.00 323,288 323,288 337,316 328,629 - - 

บริษัท เพชรบุรีตัดใหม
การแพทย จํากัด 

โรงพยาบาล      1,000  100.00 999 999 (3,704) (2,620) - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
หาดใหญ จํากัด 

โรงพยาบาล 500,000 98.53 572,465 572,465 718,289 717,930 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 
จํากัด 

โรงพยาบาล 200,000 63.35 122,897 122,897 126,999 125,434 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 
จํากัด 

โรงพยาบาล 150,000  100.00 150,000 150,000 138,711 133,055 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
จํากัด 

โรงพยาบาล 500,000 99.47 607,014 607,014 547,969 517,583 - - 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000,000 92.92 1,453,948 1,453,948 1,966,825 1,949,301 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย    3,393,656 3,393,656 4,047,340 3,988,965 - 2,074 

          



 -  10  - 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ (ตอ) 
(หนวย : พันบาท) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
กิจการ 

ทุนชําระ 
แลว 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน  

    วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 

    31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
    2548 2547 2548 2547 2548 2547 
บริษัทรวม          
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา จํากัด 

โรงพยาบาล   280,000 49.00 223,489 223,489 437,748 396,939 - 34,300 

บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล   120,000 48.00 132,480 132,480 175,742 175,032 - 5,760 
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและ

จําหนายยา 
    21,430 49.00 52,500 52,500 68,250 66,931 - 2,625 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล  
 เซ็นเตอร จํากัด 

โรงพยาบาล   586,119 48.45 284,000 284,000 293,051 291,743 - - 

บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการ
โทรทัศน      
และวิทยุ 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม    693,969 693,969 975,357 931,211 - 42,685 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมซึ่งบันทึกโดยวิธี
สวนไดเสีย 

   

4,087,625 4,087,625 5,022,697 4,920,176 - 44,759 

แสดงในงบดุลภายใตรายการ          

 เงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวม ซึ่งบันทึกโดย
วิธีสวนไดเสีย 

     

5,026,401 4,922,796 

  

 ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุน
ในบริษัทยอย ซึ่งบันทึก
โดยวิธีสวนไดเสีย 

     

(3,704) (2,620) 

  

      5,022,697 4,920,176   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 ผลขาดทุนสะสมของบริษัท เพชรบุรีตัดใหม
การแพทย จํากัด มีมูลคาสูงกวากวาราคาทุนของเงินลงทุน บริษัทฯจึงไดบันทึกสวนเกินดังกลาวในบัญชี 
“ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยตามวิธีสวนไดเสีย” ภายใตหนี้สินไมหมุนเวียน
ในงบดุล 

 การคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 และสวนแบงผลกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 จํานวนรวมประมาณ 43 ลาน
บาท หรือเทากับรอยละ 18 ของกําไรสุทธิสําหรับงวด คํานวณขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลที่จัดทําโดย
บริษัทรวมและยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น 

5. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 

 (หนวย : พันบาท) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
กิจการ ทุนชําระแลว 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปนผลรับ 

    31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
    2548 2547 2548 2547 
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด โรงพยาบาล   300,000 10.00 31,650 31,650 - - 

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด สายการบิน  440,000    3.27 36,000 36,000 - 7,762 

รวม    67,650 67,650 - 7,762 

หัก : คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    (11,408) (11,408) - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน  - สุทธิ    56,242 56,242 - 7,762 

6. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 ในป 2547 บริษัทยอยบางแหงไดมีการประเมินราคาที่ดินและอาคารของบริษัทยอยโดยบริษัทฯรับรู
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารของบริษัทยอยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ   
บริษัทฯตามสวนไดเสียเปนจํานวน 513.56 ลานบาท ไวในบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
ภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุลโดยในระหวางงวดบริษัทฯไดโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและ
อาคารไปเขากําไรสะสมเปนจํานวนประมาณ 6.73 ลานบาท 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคต
บางสวนเปนประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 7 



 

                                                                                                                                             (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. เงินกูยืมระยะยาว 

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

    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว     

    สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา ผูใหกู วงเงินกูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม ระยะเวลาเงินกู ชําระคืนเงินตน ชําระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 

เฉพาะบริษัทฯ           

1 17 ธันวาคม 2544 ธนาคารใน
ประเทศ 

2,300 230 1,357 1,587 9 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปที่ 1-2 คงที่รอยละ 2-6 ตอป ปที่ 3 เปนตนไป MLR-2% ตอป 

2 26 มีนาคม 2545 ธนาคารใน
ประเทศ 

20 3 9 12 7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปที่ 1-2 คงที่รอยละ 6 ตอป ปที่ 3 เปนตนไป MLR ตอป 

3. 24 เมษายน 2544 ธนาคาร
ตางประเทศ 

12.45 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

58                 
(1.47 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

- 58 4 ป ทุก 12 เดือน ทุก 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารสิงคโปรบวกรอยละ 1.5 ตอป 

4. 13 มกราคม 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

139 - 119 119 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปแรก 4% ตอป ปที่ 2-3 MLR -2% ตอป หลังจากนั้นใช MLR -
1% ตอป 

5. 13 มกราคม 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

102 - 88 88 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปแรก 4% ตอป ปที่ 2-3 MLR -2% ตอป หลังจากนั้นใช MLR -
1% ตอป 

รวมเงินกูยืมเฉพาะของบริษัทฯ  291 1,573 1,864    
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                                                                                                                                             (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว     

    สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา ผูใหกู วงเงินกูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม ระยะเวลาเงินกู ชําระคืนเงินตน ชําระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 

บริษัทยอย           

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด  
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1. 18 ธันวาคม 2545 ธนาคารใน
ประเทศ 

500 50 437 487 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน ปที่ 1-2 รอยละ 6 ปที่ 3 เปนตนไปอัตราดอกเบี้ยเทากับ MLR  
ตอป 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด         

1. 1 ธันวาคม 2546 ธนาคารใน
ประเทศ 

140 5 91 96 6 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย MLR ตอป 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด         

1. 9 พฤษภาคม 2546 ธนาคารใน
ประเทศ 

400 - 300 300 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปที่ 1, 2 คงที่รอยละ 5.25 และ 5.50 ตอป ตามลําดับ ปที่ 3 เปน
ตนไป MLR ตอป 

2. 8 กันยายน 2547 ธนาคารใน
ประเทศ 

36 7 26 33 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน รอยละ 5.25 ตอป 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด         

1. 29 มีนาคม 2547 ธนาคารใน
ประเทศ 

330 - 303 303 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปแรก MLR-1.75% ตอป ปที่ 2 MLR-1.50% ตอป ปที่ 3 MLR-
1.25% ตอป หลังจากนั้นใช MLR ตอป 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด         

1. 11 มิถุนายน 2547 ธนาคารใน
ประเทศ 

150 - 150 150 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ปแรก MLR -2% ตอป ปที่ 2 MLR -1.75% ตอป ปที่ 3 MLR -
1.25% ตอป ปที่ 4 MLR -1% ตอป ปที่ 5 เปนตนไป MLR -
0.5% ตอป 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)  

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตบางสวนเปนประกันเงินกูยืมระยะยาวขางตน 

       

1. 11 ตุลาคม 2544 ธนาคารใน
ประเทศ 

1,700 145 1,470 1,615 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน ตามที่ระบุในสัญญา 

2. 26 ธันวาคม 2546 ธนาคารใน
ประเทศ 

185 - 135 135 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอสอี จํากัด         

1. 26 ธันวาคม 2546 ธนาคารใน
ประเทศ 

115 - 105 105 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน ตามที่ระบุในสัญญา 

รวมเงินกูยืมของบริษัทยอย  207 3,017 3,224     

รวมเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย  498 4,590 5,088     

 



 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. เจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

31 มีนาคม 
2548 

31 ธันวาคม 
2547 

31 มีนาคม 
2548 

31 ธันวาคม 
2547 

เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 291,542 319,029 67,991 74,459 
หัก : ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (35,241) (39,722) (7,889) (8,685) 

รวม 256,301 279,307 60,102 65,774 
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (80,546) (80,839) (22,833) (22,860) 

เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - 
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 175,755 198,468 37,269 42,914 

      เจาหนี้เชาซื้อ 

  เจาหนี้เชาซ้ือ ประกอบดวยสัญญาเชาซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเชาซื้อหลายสัญญาโดยมีเงื่อนไขชําระ
หนี้เปนรายเดือนรวม 32 - 60 งวด  

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทหลายแหงเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 
สําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และเมื่อครบกําหนด
สัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซ้ืออุปกรณดังกลาวไดในราคาที่กําหนดในสัญญา  

9. เงินปนผลจาย 

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 อนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับ
หุนสามัญจํานวน 75 ลานหุน (มูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท) ในอัตราหุนละ 4 บาท เปนจํานวนเงิน 300 
ลานบาท ซ่ึงเปนอัตราที่ประกาศจายกอนที่บริษัทฯจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 10 บาท 
เปน 1 บาทตอหุน และจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 16 ลานบาท โดยบริษัทฯไดจายเงิน     
ปนผลดังกลาวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10. สัญญาเชาระยะยาว 

บริษัทฯ 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อจัดสรางตกแตงเปนสวนของอาคารโรงพยาบาล มีกําหนดระยะเวลา
การเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576 กําหนดชําระคาเชาทุกๆ 5 ป โดย 5 
ปแรกจายคาเชาในอัตราเดือนละ 600,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุกๆ 5 ป ในอัตราเดือนละ 150,000 บาท 
และสําหรับ 5 ปสุดทายมีอัตราคาเชาเดือนละ 1,500,000 บาท 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อใชเปนอาคารจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 15 ปนับตั้งแตวันที่ 
26 กุมภาพันธ 2547 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 กําหนดชําระคาเชา 3 ปแรกในอัตราเดือนละ 200,000 บาท
และเพิ่มอัตราคาเชาทุก ๆ 3 ปในอัตราเดือนละ 20,000 บาท  

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารรับรองผูปวยนอกของโรงพยาบาล มีกําหนดระยะเวลา
การเชา 30 ปนับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2577 โดยจะเริ่มชําระคาเชาครั้งแรกใน
วันที่ 10 ตุลาคม 2548 ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก 3 ปในอัตรารอยละ 10 ของคา
เชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อใชเปนลานจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 10 ป นับตั้งแตวันที่ 1 
กันยายน 2545 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันที่  1 
กันยายน 2545  ในอัตราเดือนละ 115,000 บาท และตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2549 เปนตนไป ชําระคาเชาใน
อัตราเดือนละ 150,000 บาท 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยทําสัญญาเชาอาคารที่จอดรถกับบริษัทฯแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่ 10 กันยายน 2546 
กําหนดระยะเวลาการเชา  30 ป ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2547 โดยอัตราคาเชารายปในปแรกของการเชาเทากับ 
3.39 ลานบาท และปรับทุก ๆ ป ในอัตรารอยละ 2.75 ตอป รวมเปนคาเชาทั้งสิ้น 155.11 ลานบาท และบริษัท
ยอยตกลงชําระคาเชาลวงหนาเปนจํานวน 38.78 ลานบาท ตามระยะเวลาที่กําหนดคาเชา สวนที่เหลือจาย
ชําระเปนรายเดือนสุทธิจากคาเชาลวงหนาในอัตรารอยละ 85 ของคาเชา นอกจากนี้บริษัทยอยไดทําสัญญา
บริการกับบริษัทฯเดียวกันในการใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงินรวม 
103.41 ลานบาท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ประกอบดวย :- 

11.1 ภาระผูกพัน 

 บริษัทฯ 

 ลานบาท 
ภาระผูกพันตามสัญญา  
-  ตามสัญญาเชาอุปกรณสํานักงาน 21.58 
-  ตามสัญญาเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 94.42 
-  ตามสัญญาจางตกแตงอาคารโรงพยาบาล 404.52 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา  
-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันบริษัทแกหนวยงานราชการ 6.99 
-  หนังสือค้ําประกันการปฎิบัติตามสัญญากับกรมธนารักษสําหรับการกอสราง 34.66 

รวม 562.17 

 บริษัทยอย 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันใหบริษัทยอยสรุปได
ดังนี้ 

 ลานบาท 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด 1.71 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด 0.80 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 1.12 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด 1.00 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด 1.76 

รวม 6.39 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาจางตกแตงอาคารโรงพยาบาล สรุปไดดังนี้ 

 ลานบาท 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด 0.85 
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด 4.11 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 2.04 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด 0.27 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด 28.14 

รวม 35.41 

11.2 คดีฟองรอง 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจําเลยรวมกันกับแพทยผูเกี่ยวของในคดี
ฟองรองที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไขรายหนึ่งในป 2539 โดยโจทกไดเรียกรองคาเสียหายเปนเงิน
ประมาณ 659.6 ลานบาท ศาลแพงไดพิพากษาใหยกฟองโจทกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 ขณะนี้คดี
อยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ ทั้งนี้ฝายบริหารของบริษัทยอยไดรวมปรึกษากับที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทยอยและมีความเห็นวาคําอุทธรณของโจทกจะไมเปล่ียนแปลงคําพิพากษาของศาล
แพงที่ยกฟองโจทกดังกลาว  

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทยอยดังกลาวเปนจําเลยรวมกันกับแพทยผูเกี่ยวของใน
คดีฟองรองที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไขรายหนึ่งในป 2545 โดยโจทกไดเรียกรองคาเสียหายเปน
เงินประมาณ 39.40 ลานบาท คดีดังกลาวกําลังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน ทั้งนี้ฝาย
บริหารของบริษัทยอยและทนายความของบริษัทยอยมีความเห็นวาคําตัดสินของศาลในขั้นสุดทายจะ
ไมกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทยอย 

12. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่แสดงไว
ในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

13. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนและจาก
การที่คูสัญญาอาจจะไมปฏิบัติตามสัญญาในอนาคต ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยจะพิจารณาใชเครื่องมือทาง
การเงินที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอย ไมมีนโยบายที่ 
จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะสงผล
กระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอย ความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัท
ยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากและเงินกูยืมจากธนาคาร อยางไรก็ตาม เงินฝากและเงิน
กูยืมจากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate) บริษัทฯและบริษัทยอยจึง
มิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯมีเงินกูยืมเปนสกุลเงินตราตางประเทศตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 7 
จํานวน 1.47 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถจะปฎิบัติตามขอตกลงที่ใหไวกับ         
บริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห
ฐานะทางการเงินของคูคา และจํากัดการอนุมัติวงเงิน สินเชื่อ มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
คือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบดุล 

มูลคายุติธรรม 

 เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ดังนั้น มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึง
แสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

14. การจัดประเภทรายการบัญชี 

บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับป 2547 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ได
รายงานไปแลว 

15. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

ที่ประชุมใหญสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2548 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 ไดมีมติอนุมัติ
ใหจายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,163,410,108 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 
0.50 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 582 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548 เงิน
ปนผลดังกลาวจะบันทึกในไตรมาสที่สองเมื่อมีการจายแลว 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 4/2548 วันที่ 8 เมษายน 2548 ไดมีมติใหเพิ่มสัดสวนการถือหุน
ในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โดยเขาซื้อหุนจํานวน 7.62 ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 
ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทดังกลาว ทําใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มจากรอยละ 48.45 เปน         
รอยละ 61.45 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทดังกลาว 

16. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯแลว 
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