
 

 

 
 
 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
รายงาน และงบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 



 

 
 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

สอบทานงบดุลรวม  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และงบกําไรขาดทุนรวม ขาพเจาได งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2549 และ 2548ของบริษัท  กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอ
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบ
การเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

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 

ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้นจากเหตุการณตามที่กลาวไวในวรรคกอนตองบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทฯสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปน
เหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการ
สอบทานของขาพเจา 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท กรุงเทพดุสิต           
เวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)      
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ รับรองทั่วไปและไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่                  
28 กุมภาพันธ 2549 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาได
ตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น  

 

 

 

                  สายฝน  อินทรแกว 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพ : 15 พฤษภาคม 2549  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แต

(ห
งบการเงินรวม

สวนเกินทุน กําไรสะสม
สวนเกินทุน

ทุนเรือนหุน จากการ สวนเกินทุน ผลตางจากการ จัดสรรแลว สวนของ
ที่ออกและ สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา ปรับโครงสราง สํารอง หุนของบริษัทฯที่ ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน ที่ดินและอาคาร การถือหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ถือโดยบริษัทยอย สวนนอย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 1,163,410       4,322,607       254,660          963,797          - 118,341          1,066,783       - 527,940          
โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร - - - (6,896)            - - - - -
เพิ่มทุน - หุนสามัญ 11 17,628            - - - - - - - -
สวนเกินมูลคาหุน 11 - 239,560          - - - - - - -
ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน 11 - - - - 305,000          - - - -
หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย 11 - - - - - - - (44,981)          -
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - 13,838            - - - - - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 353,765          - -
เงินปนผลจาย 12 - - - - - - (590,518)        - -
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - (294,543)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 1,181,038       4,562,167       268,498          956,901          305,000          118,341          830,030          (44,981)          233,397          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 1,163,410       4,322,607       135,550          968,742          - 90,158            844,563          - 362,379          
โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร - - - (6,949)            - - 6,730             - -
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - 45,694            - - - - - -
โอนไปสํารองตามกฎหมาย - - - - - 27,892            (27,892)          - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 256,091          - -
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - 4,230             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 1,163,410       4,322,607       181,244          961,793          - 118,050          1,079,492       - 366,609          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548
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(ยังไมไดตรวจสอบ แต

(ห

กําไรสะสม
สวนเกินทุน

ทุนเรือนหุน จากการ สวนเกินทุน ผลตางจากการ จัดสรรแลว

หมายเหตุ ที่ออกและ สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา ปรับโครงสราง สํารอง หุนของบริษัทฯที่
ชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน ที่ดินและอาคาร การถือหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ถือโดยบริษัทยอย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 1,163,410       4,322,607       254,660          963,797          - 118,341          1,066,783       -
โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร - - - (6,896)            - - - -
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - 13,838            - - - - -
เพิ่มทุน - หุนสามัญ 11 17,628            - - - - - - -
สวนเกินมูลคาหุน 11 - 239,560          - - - - - -
ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน 11 - - - - 305,000          - - -
หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย 11 - - - - - - - (44,981)          
เงินปนผลจาย 12 - - - - - - (590,518)        -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 353,765          -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 1,181,038       4,562,167       268,498          956,901          305,000          118,341          830,030          (44,981)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 1,163,410       4,322,607       135,550          968,742          - 90,158            844,563          -
โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร - - - (6,949)            - - 6,730             -
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - 45,694            - - - - -
โอนไปสํารองตามกฎหมาย - - - - - 27,892            (27,892)          -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 256,091          -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 1,163,410       4,322,607       181,244          961,793          - 118,050          1,079,492       -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สวนเกินทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



ตสอบทานแลว)

หนวย : พันบาท)

รวม
8,417,538       

(6,896)            
17,628            

239,560          
305,000          
(44,981)          
13,838            

353,765          
(590,518)        
(294,543)        

8,410,391       

(ปรับปรุงใหม)
7,887,409       

(219)               
45,694            
-

256,091          
4,230             

8,193,205       



ตสอบทานแลว)

หนวย : พันบาท)

รวม
7,889,598       

(6,896)            
13,838            
17,628            

239,560          
305,000          
(44,981)          

(590,518)        
353,765          

8,176,994       

(ปรับปรุงใหม)
7,525,030       

(219)               
45,694            
-

256,091          
7,826,596       
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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 2548 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทในงวดปจจุบัน  
ยกเวนการลงทุนเพิ่มเติมตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 และการปรับโครงสราง
การถือหุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11  

1.3 นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่
ใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

เนื่องจากการปรับโครงสรางการถือหุนตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 ทําให
มีบริษัทยอยสองแหงถือหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวด 2549 
คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือ              
โดยบุคคลภายนอก(สุทธิจากหุนสามัญของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย)และออกอยูในระหวางงวด 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ในระหวางไตรมาสที่สองส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสวนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพยซ่ึงจากเดิมมีการ
โอนสวนเกินทุนดังกลาวไปยังกําไรสะสมโดยตรงซึ่งเปนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
32 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนโอนสวนเกินทุนดังกลาวไปตัดคาเสื่อมราคาในงบกําไรขาดทุน
ซ่ึงเปนไปตามขอผอนปรนตามประกาศสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
ฉบับที่ 006/2544-2546 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวทําใหบริษัทยอยตองปรับยอนหลังงบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 โดยบันทึกกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวนประมาณ 
18.29 ลานบาท ซ่ึงไมมีผลกระทบตอสวนของผูถือหุนตามที่รายงานไปแลว อยางไรก็ตาม ประกาศ
สมาคมดังกลาวมีผลบังคับใชจนถึงป 2549 และ บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 อีกครั้งตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 โดยบริษัทยอยตองปรับยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบทุก
งวดที่นําเสนอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

2. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 แยกตามอายุหนี้ที่คางไดดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 
31 มีนาคม 

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
31 มีนาคม 

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
กิจการที่เก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 3 เดือน 4,073 13,288 3,261 4,284 
 3 ถึง 6 เดือน 341 57 15 115 
 6 ถึง 12 เดือน 382 231 - 83 
 มากกวา 12 เดือน 102 391 10 - 
รวม 4,898 13,967 3,286 4,482 
บริษัทอ่ืน     
 ไมเกิน 3 เดือน 649,620 521,675 224,700 212,850 
 3 ถึง 6 เดือน 70,496 31,969 41,737 13,504 
 6 ถึง 12 เดือน 22,334 14,443 12,706 7,291 
 มากกวา 12 เดือน 19,145 16,721 7,977 8,897 
รวม 761,595 584,808 287,120 242,542 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (36,550) (34,360) (20,924) (20,924) 
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น - สุทธ ิ 725,045 550,448 266,196 221,618 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 729,943 564,415 269,482 226,100 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย (ซ่ึงตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) บริษทั
รวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการถือหุนหรือการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน) 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น ซ่ึง
สวนใหญเกี่ยวเนื่องกับการใหและรับบริการรักษาพยาบาล การกูยืมเงิน การบริหารงาน และการซื้อ
ทรัพยสิน ซ่ึงบริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันดังตอไปนี้  

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

รายการธุรกิจที่สําคัญสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548 สามารถสรุปได
ดังนี้ :- 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

สําหรับงวดสามเดือน              
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

สําหรับงวดสามเดือน              
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2549 2548 2549 2548
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย 
   (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 2,064 913 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 25,384 - 
ดอกเบี้ยรับ - - - 1,301 
เงินปนผลรับ - - 33,970 - 
รายไดอื่น - - 2,812 4,312 
ตนทุนบริการ - - 25,096 27,797 
คาใชจายอื่น - - 20,134 1,136 
ซื้อหุนสามัญคืนจากบริษัทยอย - - 616,661 - 
ซื้อเครื่องมือแพทย - - 14,000 - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

สําหรับงวดสามเดือน              
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

สําหรับงวดสามเดือน              
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2549 2548 2549 2548
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 2 8,147 2 2,181 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน 1,475 9,283 1,475 642 
ดอกเบี้ยรับ - 342 - 187 
รายไดอื่น 28 3,401 28 1,151 
ตนทุนบริการ 4,414 12,947 2,080 12,149 
คาใชจายอื่น 3,489 71 3,487 - 
     
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 2,257 5,403 2,257 5,403 
ดอกเบี้ยจาย - 450 - - 
คาใชจายอื่น - 4,204 - 4,162 

ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ไดแสดงแยกตางหาก
ในงบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :-  

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

31 มีนาคม
2549 

31 ธันวาคม
2548 

31 มีนาคม
2549 

31 ธันวาคม
2548 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 1,027 1,369 
บริษัทรวม 1,579 5,775 2 2,056 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,319 8,192 2,257 1,057 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 4,898 13,967 3,286 4,482 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

31 มีนาคม
2549 

31 ธันวาคม
2548 

31 มีนาคม
2549 

31 ธันวาคม
2548 

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ     

บริษัทยอย - - 18,516 15,760 

รวม - - 18,516 15,760 

     
อ่ืนๆ     
บริษัทยอย - - 20,968 2,977 

บริษัทรวม 520 2,797 520 152 

รวม 520 2,797 21,488 3,129 

รวมลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 520 2,797 40,004 18,889 

     
เงินปนผลคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 33,970 - 

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 33,970 - 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด  - - 1,201 1,201 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 1,201 1,201 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 31 มีนาคม
2549 

31 ธันวาคม
2548 

31 มีนาคม
2549 

31 ธันวาคม
2548 

ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 92,999 77,606 
บริษัทรวม - 15,393 - 15,393 

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

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม     

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด  10,000 10,000 - - 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 10,000 10,000 - - 

     
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 16,565 4,582 
บริษัทรวม 5,917 16,098 2,113 2,753 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,453 664 - - 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 9,370 16,762 18,678 7,335 

     

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 23,093 11,906 
บริษัทรวม 2 3,880 - - 

   บริษัทที่เกี่ยวของกัน 869 3,358 - - 
   บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกัน - 4,790 - 4,790 

รวมเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 871 12,028 23,093 16,696 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมและใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางงวดสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธันวาคม
2548 เพิ่มขึ้น ลดลง 

31 มีนาคม
2549 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม     

   บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 10,000 - - 10,000 

 10,000 - - 10,000 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

31 ธันวาคม
2548 เพิ่มขึ้น ลดลง 

31 มีนาคม
2549 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด 1,201 - - 1,201 

 1,201 - - 1,201 

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

 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่ง             
ปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตเพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมดังกลาวขางตนใหกับบริษัทฯ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 
จํานวนเงิน 83.19 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 83.19 ลานบาท) ซ่ึงคางชําระเปนระยะเวลานาน บริษัทฯได
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเปนจํานวนเงิน 9.58 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 9.58 ลานบาท) ทั้งนี้ฝาย
บริหารเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเพียงพอ และบริษัทยอยดังกลาวไดจดจํานองที่ดินเพื่อเปน
หลักประกันแกบริษัทฯ 

สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

บริษัทฯ 

 บริษัทไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทยอยแหงหนึ่งระยะเวลา 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 

บริษัทยอย 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทรวมเปนระยะเวลา 10 ป และ
สามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาตอบแทนจากสัดสวนผลการดําเนินงานตามขอตกลงที่ระบุไวใน
สัญญาและชําระคาจางบริหารเปนรายเดือน เร่ิมชําระงวดแรกตั้งแตเดือนมีนาคม 2545 

สัญญาเชาระยะยาว 

บริษัทยอย 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปน
ระยะเวลา 3 ป เพื่อปลูกสรางอาคารโดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 

 ในป 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อ
ใชดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา            
เร่ิมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย/ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนใน        
บริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยตามวิธีสวนไดสวนเสีย 

 (หนวย : พันบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 
ทุนชําระ 
แลว 

อัตรารอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน เงินปนผลรับ 

   31 31 วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 31  31  

   

มีนาคม 
2549 

ธันวาคม 
2548 

31 มีนาคม 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

31 มีนาคม 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

มีนาคม 
2549 

ธันวาคม 
2548 

บริษัทรวม           
บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ           
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 
จํากัด   

โรงพยาบาล 280 ลานบาท - 49.00 - 233,489 - 432,908 - 96,040 

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและ
จําหนายยา 

21.4 ลานบาท 49.00 49.00 52,500 52,500 70,583 69,413 - 3,675 

บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการ 
โทรทัศนและวิทยุ 

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

บริษัท เอส อาร พร็อพเพอรตี้  
 อินเวสทเมนท จํากัด 

อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 101 101 101 101 - - 

Seamreap Land Investment Co., 
Ltd. 

อสังหาริมทรัพย 0.005  
ลานเหรียญ

ดอลลารสหรัฐ 

49.00 - 101 - 101 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ี ถือหุน
โดยบริษัทฯ 

    
54,202 277,590 71,352 502,989 - 99,715 

บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย           
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด   โรงพยาบาล 188 ลานบาท 30.00 30.00 56,253 56,253 76,583 72,091 - - 
บริษัท โซเด็กซโฮ ซัพพอรท 
เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริหารการจัดการ 5 ลานบาท 26.00 26.00 1,300 1,300 468 999 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของ
บริษัทยอย 

    
57,553 57,553 77,051 73,090 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียใน        
งบการเงินรวม 

    

111,755 335,143 148,403 576,079   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
(หนวย : พันบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 
ทุนชําระ 
แลว 

อัตรารอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน เงินปนผลรับ 

   31 31 วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 31  31  

   

มีนาคม 
2549 

ธันวาคม 
2548 

31 มีนาคม 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

31 มีนาคม 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

มีนาคม 
2549 

ธันวาคม 
2548 

บริษัทยอย           
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ                  
พระประแดง จํากัด 

โรงพยาบาล  105 ลานบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 105,856 112,415 - - 

บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร                       
ซิสเท็มส จํากัด  

เซ็นทรัลแลป    75 ลานบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 86,820 81,992 - - 

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร  
 แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

เซ็นทรัลแลป    10 ลานบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 20,486 19,807 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 
จํากัด 

โรงพยาบาล  400 ลานบาท 100.00 81.00 415,020 323,288 461,153 355,654 - - 

บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล      1 ลานบาท 100.00 100.00 999 999 (2,893) (2,853) - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 
จํากัด 

โรงพยาบาล 500 ลานบาท 98.53 98.53 572,465 572,465 754,732 750,749 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 200 ลานบาท 99.64 63.35 195,761 122,897 200,867 125,528 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ลานบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 145,117 133,369 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 99.47 99.47 607,014 607,014 615,849 562,088 - - 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 92.92 92.92 1,453,948 1,453,948 2,036,547 2,008,568 - - 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร 
จํากัด 

โรงพยาบาล 586 ลานบาท 87.57 87.57 576,325 576,325 605,655 588,789 - - 

บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 99.47 61.99 449,440 267,438 505,839 338,669 - - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร   
 เซอรวิสเซส จํากัด 

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

บริษัท บี ดี เอ็ม เอส อินเตอรเนชั่นแนล  
 เมดิเคิล เซอรวิสเซส จํากัด 

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

Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 1.225  
ลานเหรียญ

ดอลลารสหรัฐ 

100.00 - 48,204 - 48,204 - - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 97.06 - 705,759 - 1,235,207 - 33,970 - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     5,466,031 4,365,470 6,947,494 5,202,830 33,970 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียใน
งบการเงินเฉพาะ ของบริษัทฯ 

   

5,577,786 4,643,060 7,018,846 5,705,819 33,970 99,715 

แสดงในงบดุลภายใตรายการ          

 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

     

7,021,739 5,708,672 

  

 ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุนใน
บริษัทยอย ซ่ึงบันทึกโดยวิธี
สวนไดเสีย 

     

(2,893) (2,853) 

  

      7,018,846 5,705,819   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 สวนแบงผลขาดทุนสะสมของบริษัท เพชรบุรีตัดใหม
การแพทย จํากัด มีมูลคาสูงกวากวาราคาทุนของเงินลงทุน บริษัทฯจึงไดบันทึกสวนเกินดังกลาวในบัญชี 
“ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยตามวิธีสวนไดเสีย” ภายใตหนี้สินไมหมุนเวียน
ในงบดุล 

 การคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และสวนแบงผลกําไรจาก                  
เงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 จํานวนรวมประมาณ 1.4 ลานบาท         
หรือเทากับรอยละ 0.4 ของกําไรสุทธิสําหรับงวด (การคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2548 และสวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2548 จํานวนรวมประมาณ 43 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 18 ของกําไรสุทธิสําหรับงวด) คํานวณ
ขึ้นจากงบการเงินที่ยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น 

ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทฯไดปรับโครงสรางการถือหุน ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ           
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11) และทําใหบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
จํากัด ไดเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2549 ไดมีมติใหบริษัทฯจัดตั้ง
บริษัทยอย และบริษัทรวมในประเทศกัมพูชา คิดเปนเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ  84 ลานบาท  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศดังกลาว โดยในระหวางงวด
ปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวแลวรวมประมาณ 48.4 ลานบาท 

5. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
(หนวย : พันบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละ
ของการถือหุน เงินลงทุน (ราคาทนุ) 

  (ลานบาท)  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
    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 :  สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน    268,511 254,659 
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด    613,754 599,902 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละ
ของการถือหุน เงินลงทุน (ราคาทนุ) 

  (ลานบาท)  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
    2549 2548
      
เงินลงทุนบริษัทอื่น      
บริษัท เอ็กซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จํากัด วินิจฉัยโรคดวย 80 5.11 4,520 4,520 
    เคร่ืองเอกซเรย     
บริษัท ศูนยคอมพิวเตอร จํากัด  - - 25 25 
บริษัท เครือพญาไทเอกซเรย จํากัด ใหเชาเครื่อง          

มือแพทย 
130 - 3 3 

บริษัท วินสโตร จํากัด ขายสง-ปลีก
สินคาอุปโภค
บริโภค 

142 0.36 226 226 

บริษัท ไทยจัดการลองสเตย จํากัด ธุรกิจนําเที่ยว 25 2.12 531 531 
บริษัท ทรัยสเตท แอลเลอรยี จํากัด  - - - - 
    5,305 5,305 
หัก : สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทนุ    (268) (254) 
เงินลงทุนบริษัทอื่น - สุทธิ    5,037 5,051 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ 

   
618,791 604,953 

บริษัทอื่นท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย      
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนาย                  

ยาสมุนไพร 
80 0.60 290 290 

หัก : สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทนุ    (66) (66) 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ    224 224 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงินรวม    619,015 605,177 

6. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 
 (หนวย : พันบาท) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
กิจการ ทุนชําระแลว 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปนผลรับ 

    31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
    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 - 7,762 

รวม    67,650 67,650 - 7,762 

หัก : คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    (12,333) (12,333)   
รวมเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - สุทธิ    55,317 55,317   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

   ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดคํานวณ คาเสื่อมราคา
สําหรับอาคารสวนที่ตีราคาเพิ่ม โดยโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารไปตัดคาเสื่อมราคาใน  
งบกําไรขาดทุนเปนจํานวนเงินประมาณ 18.2 ลานบาท 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตไป               
จดจํานองและวางเปนประกันไวกับธนาคารแหงหนึ่ง เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว ตามที่
กลาวไวในหมายเหตุ 9 

อาคารและอุปกรณตลอดจนสินคาของบริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัยใน
เดือนพฤศจิกายน 2548 อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไดทําประกันอุบัติภัยกับบริษัทประกันภัยในประเทศแหง
หนึ่งซึ่งคุมครองความเสียหายของทรัพยสินจากเหตุการณดังกลาว บริษัทยอยยังมิไดบันทึกผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยที่ถูกทําลายและเสียหาย และจํานวนเงินชดเชยสําหรับทรัพยสินที่เสียหายที่จะไดรับ
จากการประกันภัยในงบการเงินสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 เนื่องจากจนถึงวันที่ในรายงาน 
บริษัทยอยและบริษัทประกันภัยยังอยูระหวางการประเมินมูลคาความเสียหายของทรัพยสินดังกลาว อยางไร
ก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทยอยเชื่อมั่นวาจะไดรับการชดเชยจากการประกันภัยสําหรับสินทรัพยที่ถูกทําลาย
และเสียหายเต็มจํานวน หรือถามี บริษัทยอยจะมีผลขาดทุนที่ไมมีสาระสําคัญจากเหตุการณดังกลาว  

8.  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศ เปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 193 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 158 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ 50 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2548 : 50 ลานบาท) โดยจายดอกเบี้ยในอัตรา ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ําของธนาคาร 

 



 

                                                                                                                                             (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. เงินกูยืมระยะยาว 

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

    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว     

    สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา ผูใหกู วงเงินกูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม ระยะเวลาเงินกู งวดชําระคืนเงินตน งวดชําระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 

เฉพาะบริษัทฯ           

1. 17 ธันวาคม 2544 ธนาคารใน
ประเทศ 

2,300 300 1,057 1,357 9 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

2. 26 มีนาคม 2545 ธนาคารใน
ประเทศ 

20 3 6 9 7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

3. 19 พฤศจิกายน 2547 ธนาคารใน
ประเทศ 

85 21 44 65 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

4. 13 มกราคม 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

139 35 101 136 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

5. 13 มกราคม 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

102 26 60 86 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

6. 5 ตุลาคม 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

350 53 284 337 7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

7. 29 กันยายน 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

45 9 34 43 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

8. 1 ธันวาคม 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

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

รวมเงินกูยืมเฉพาะของบริษัทฯ  447 2,186 2,633     
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                                                                                                                                             (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตและอุปกรณบางสวนเปนประกันเงินกูยืมระยะยาว
ขางตน 

 (หนวย :ลานบาท)  
    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว     
    สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา ผูใหกู วงเงินกูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม ระยะเวลาเงินกู งวดชําระคืนเงินตน งวดชําระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 

บริษัทยอย           
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด         

1. 18 ธันวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 487 50 375 425 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 1 กันยายน 2548 ธนาคารในประเทศ 220 - 50 50 7ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
3. 27 มกราคม 2549 ธนาคารในประเทศ 7 1 6 7 9ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด         
1. 1 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 140 7 84 91 6 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด         
1. 9 พฤษภาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 400 11 289 300 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 8 กันยายน 2547 ธนาคารในประเทศ 37 7 19 26 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

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

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

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด         
1. 20 ตุลาคม 2539 ธนาคารในประเทศ 679 24 404 428 13 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 20 ตุลาคม 2533 ธนาคารในประเทศ 679 24 404 428 13 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด         
1. 11 ธันวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 50 13 6 19 4ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 28 พฤษภาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 700 - 347 347 13ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท วัฒนเวช จํากัด         
1. 27 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารในประเทศ 135 26 83 109 7 ป ทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)         
1. 11 ตุลาคม 2544 ธนาคารในประเทศ 1,700 145 1,337 1,482 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 26 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 185 25 161 186 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
3. 2 มิถุนายน 2548 ธนาคารในประเทศ 165 33 18 51 6 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอสอี จํากัด         
1. 26 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 115 15 100 115 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

รวมเงินกูยืมของบริษัทยอย  381 4,157 4,538     

รวมเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย  828 6,343 7,171     
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10. เจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

31 มีนาคม 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

31 มีนาคม 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 331,171 352,907 97,988 108,493 
หัก : ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (31,300) (36,156) (9,281) (10,406) 

รวม 299,871 316,751 88,707 98,087 
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (122,523) (115,794) (39,322) (37,280) 

เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – 
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 177,348 200,957 49,385 60,807 

      เจาหนี้เชาซื้อ 

   เจาหนี้เชาซื้อ ประกอบดวยสัญญาเชาซื้อยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเชาซื้อหลายสัญญาโดยมีเงื่อนไข
ชําระหนี้เปนรายเดือนรวม 32 – 60 งวด  

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทหลายแหงเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 
สําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือนรวม 36 – 60 งวด และเมื่อครบกําหนด
สัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซ้ืออุปกรณดังกลาวไดในราคาที่กําหนดในสัญญา  

11. การปรับโครงสรางการถือหุน 

 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯลดทุน     
จดทะเบียนซึ่งยังไมออกจําหนาย จํานวน 17,089,892 หุนพรอมทั้งไดมีมติใหบริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
จํานวน 20,000,000 หุน ซ่ึงบริษัทฯไดถือเปนการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนในคราวเดียวกันเมื่อวันที่     
28 ตุลาคม 2548 ทําใหบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ินจํานวน 1,183,410,108 บาท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

นอกจากนี้ที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯปรับโครงสรางการถือหุนภายในกลุม 
โดยการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดจากผูถือหุนกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออก ซ่ึงประกอบดวยบริษัท
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด บริษัท วัฒนเวช จํากัด และบริษัท
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โดยมีเงื่อนไขวา ผูถือหุนของกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออกดังกลาว
จะตองซื้อหุนของบริษัทฯดวยเงินคาหุนทั้งจํานวนที่ไดรับชําระจากบริษัทฯจากการเขาซื้อหุนของบริษัท
ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หุนของบริษัทฯที่เสนอขายตอผูถือหุนของกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออกจะ
ประกอบดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 20 ลานหุนดังกลาวขางตนและ/หรือหุนของบริษัทที่
กรุงเทพพัทยาถืออยู ซ่ึงจะเสนอขายตอผูถือหุนกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออกในราคาเดียวกันคือ 14.59 
บาทตอหุน โดยจะเปนการขายหุนของบริษัทฯที่บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด ถืออยูทั้งจํานวนจน
หมดกอน แลวจึงขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการขจัดการถือหุน
ไขวระหวางบริษัทฯและบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาว โดยมีการชําระเงินเพื่อซ้ือหุน
ระหวางกันและมีการออกจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯแกผูถือหุนกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออกเพิ่มเติม
จากหุนของบริษัทฯที่ซ้ือคืนมาจากบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด รวมทั้งสิ้น 17,627,692 หุน           
ทําใหทุนออกจําหนายของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 มีจํานวน 1,181,037,800 หุน มูลคาหุนละ            
1 บาท และมีสวนเกินทุนเพิ่มขึ้นจากการออกจําหนายหุนดังกลาวจํานวนประมาณ 239.6 ลานบาท 

 นอกจากนี้ผลของการปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาว ทําใหบริษัทยอยแหงหนึ่งมีกําไรจากการเขา
ทํารายการดังกลาว จํานวนสุทธิประมาณ 305 ลานบาท ซ่ึงไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการปรับ
โครงสรางการถือหุน” ในสวนเกินทุนและ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 มีหุนสามัญของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัท
ยอยสองแหงจํานวน 3,082,995 หุน มูลคารวมประมาณ 45 ลานบาท ซ่ึงไดแสดงไวเปนรายการหักใน           
สวนของผูถือหุนเพื่อแสดงสวนของผูถือหุนของบริษัทฯสุทธิในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ 

12. เงินปนผลจาย 

ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2548 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติให
จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,181,037,800 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 
0.50 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 590.5 ลานบาท และจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.29 ลาน
บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 28 เมษายน 2549 
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13. การลงทุนในงวดปจจุบัน 

ในระหวางงวด บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย คือ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
จํากัด บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด บริษัท วัฒนเวช จํากัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 
จํากัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด และ Angkor Pisith Co., Ltd. และบริษัทรวมคือ Seam Reap 
Land Investment Co., Ltd. โดยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ซ้ือและหนี้สินที่รับภาระมาปรากฏ ณ วันที่ซ้ือ
มีดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 81,245 
เงินลงทุนระยะสั้น 400 
ลูกหนี้การคา  - สุทธิ 85,392 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 16,393 
ดอกเบี้ยคางรับ  36,000 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 8,284 
เงินลงทุน 180,897 
ที่ดิน และอุปกรณ - สุทธิ 1,293,437 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 2,290 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 623 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (100,005) 
เจาหนี้การคา (73,375) 
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (3,245) 
คาใชจายคางจาย (124,093) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (117,477) 
เงินกูยืมระยะยาว (325,124)  
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (166) 
สินทรัพยสุทธิ 961,476 
สวนเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย (446,034) 
สวนเปลี่ยนแปลงของผูถือหุนสวนนอยจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย (26,783) 
สินทรัพยสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 488,659 
บวก : คาความนิยม 41,815 
จํานวนเงินที่จายซื้อเงินลงทุนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย 530,474 
จํานวนเงินที่จายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติม 348,061 
จํานวนเงินที่จายซื้อเงินลงทุนทั้งสิ้นในระหวางงวด 878,535 
หัก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (81,245) 

สินทรัพยสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 797,290 

 - 26 - 



 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

14. สัญญาเชาระยะยาว 

บริษัทฯ 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อจัดสรางตกแตงเปนสวนของอาคารโรงพยาบาล มีกําหนดระยะเวลา
การเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576 กําหนดชําระคาเชาทุกเดือน โดย 5 ป
แรกจายคาเชาในอัตราเดือนละ 10,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุกๆ 5 ป และสําหรับ 5 ปสุดทายมีอัตราคา
เชาเดือนละ 25,000 บาท 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนอาคารจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 20 ปนับตั้งแต
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2567 กําหนดชําระคาเชาสําหรับ 17 เดือนแรก ในอัตรา
เดือนละ 200,000 บาทและเพิ่มอัตราคาเชาตามที่กําหนดไวในสัญญา สําหรับ 3 ปสุดทาย มีอัตราคาเชาเดือน
ละ 560,000 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 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนลานจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 7 ป นับตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชําระครั้งแรกใน
วันที่  1 กันยายน 2548  ในอัตราเดือนละ 131,000 บาท และตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2549 เปนตนไป ชําระคา
เชาในอัตราเดือนละ 175,000 บาท 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินแหงหนึ่งมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2579 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันที่ 5 มกราคม 2549 
ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2570 เปนตนไป ชําระคาเชาในอัตราเดือนละ 
100,000 บาท 
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บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยทําสัญญาเชาอาคารที่จอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่ 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 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทยอยจายคาเชาลวงหนาแลวจํานวน 38.78 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 
38.78 ลานบาท) ตัดบัญชีเปนคาใชจายแลวในงวดปจจุบัน จํานวน 0.22 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 0.85 
ลานบาท)  

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินกับสมาคมบางกอกเนิสซิ่งโฮม ซ่ึงเปนผูถือหุนรายหนึ่ง เพื่อใชในการ
กอสรางโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมตั้งแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2549 บริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะจายคาเชาในอนาคตตามสัญญาดังกลาวขางตนเปนจํานวนเงนิรวม 
191 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 200 ลานบาท) 
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15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ประกอบดวย :- 

15.1 ภาระผูกพัน 

(หนวย : ลานบาท) 
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษ งบการเงินรวม ัทฯ 

ภาระผูกพันตามสัญญา  
-  ตามสัญญาเชาอาคารและที่ดิน (รวมสัญญาเชาระยะยาวในหมายเหตุ 3 และ 14) 4 16
-  ตามสัญญาเชาอุปกรณสํานักงาน บริการบํารุงรักษาระบบ สัญญาเชาแและ

บริการ 18 18 
-  ตามสัญญาเพ 128 36 
-  ตามสัญญ รโรงพยาบาล 647 

ี้ส   

-  จา รออกหนังสือค้ําประกัน 

 
5 95 

อื่น ๆ 2 
ื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 

าจางตกแตงอาคา 249 
หน ินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

กการที่ธนาคา 216 45 

รวม 1,668 513 

15.2 คดีฟ

ยแหงหนึ่งเปนจําเลยรวมกันกับแพทยผูเกี่ยวของ ี
ฟอง ี่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไขรายหนึ่งในป 2539 โดยโจทกได าเสียหาย ิน

.6 ลานบาท ศาลแพงไดพิพากษาใหยกฟองโจทกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 ขณะนี้คดี
อยูระ

งกลาวกําลังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน ทั้งนี้ฝายบริหารของ
บริษัท

องรอง 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทยอ ในคด
รองท เรียกรองค เปนเง

ประมาณ 659
หวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ ทั้งนี้ฝายบริหารของบริษัทยอยไดรวมปรึกษากับที่ปรึกษา

กฎหมายของบริษัทยอยและมีความเห็นวาคําอุทธรณของโจทกจะไมเปล่ียนแปลงคําพิพากษาของศาล
แพงที่ยกฟองโจทกดังกลาว  

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทยอยดังกลาวเปนจําเลยรวมกันกับแพทยผูเกี่ยวของในคดี
ฟองรองที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไขรายหนึ่งในป 2545 โดยโจทกไดเรียกรองคาเสียหายเปนเงิน
ประมาณ 39.40 ลานบาท คดีดั

ยอยและทนายความของบริษัทยอยมีความเห็นวาคําตัดสินของศาลจะไมกอใหเกิดความเสียหายแก
บริษัทยอย 

 - 29 - 



 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัทยอยแหงหนึ่งมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปนจําเลยในคดีฟองรองเงินประกันการ
กอสรางอาคารเปนจํานวนเงิน 14.37 ลานบาท คดีดังกลาวอยูในการพิจารณาคดีของศาลลมละลายกลาง 

16. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่แสดงไว
ในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

17. เคร่ืองมือทางการเงิน 

17.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
และจากการที่คูสัญญาอาจจะไมปฏิบัติตามสัญญาในอนาคต ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยจะพิจารณาใช
เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัท
ยอย ไมมีนโยบายที่ จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

17.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่ง
จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอย ความเสี่ยงของ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากและเงินกูยืมจากธนาคาร 
อยางไรก็ตาม เงินฝากและเงินกูยืมจากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating 
interest rate) บริษัทฯและบริษัทยอยจึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยง
ดังกลาว 

17.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถจะปฎิบัติตามขอตกลงที่ใหไวกับ         
บริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนี้โดยการ
วิเคราะหฐานะทางการเงินของคูคา และจํากัดการอนุมัติวงเงิน สินเชื่อ มูลคาสูงสุดของความเสีย่งดาน
การใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวหักดวยคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงใน
งบดุล 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

17.4 มูลค

อมี
ังนั้น มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน

18. 

บริษัทฯแลวเมื่อวันที่               

 

ายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นหรื
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ด
ดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูรับมอบอํานาจของ
15 พฤษภาคม 2549 
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