
 

 

 
 
 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
รายงาน และงบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2548 



 
 
 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

สอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และงบกําไรขาดทุนขาพเจาได รวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา
เดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดเกา
เดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจายังไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบ
ทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

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 
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สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ งบกําไรขาดทุนรวม 30 กันยายน 2547 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ที่แสดง
เปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาล ซ่ึงไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืนซ่ึงไดรายงานไวตาม
รายงานการสอบทานลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 วายกเวนการคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสียและ
สวนแบงกําไรสําหรับงวดของบริษัทรวม โดยใชงบการเงินระหวางกาลที่ยังมิไดผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีของ
บริษัทรวม ผูสอบบัญชีไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

 

                  สายฝน  อินทรแกว 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพ : 11 พฤศจิกายน 2548 
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ยั 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

(หนวย : พันบาท)

งบการเงิ ินรวม งบการเงนเฉพาะของบริษัทฯ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) ( งไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงิ ี  ิ ดนสดและรายการเทยบเทาเงนส 338,975                  1,038,564               57,430                    749,445                  

เงิ ุ ั่นลงทนชวคราว 105,352                  10,624                    8                             6,240                      

ลู ี้ า กหนการค 2 

กิ ี่ ี่  กันจการทเกยวของ 3 16,104                    15,532                    7,384                      5,122                      

อื่ สุ ินๆ - ทธ 469,165                  424,042                  207,332                  178,066                  

รวมลู ี้ า สุ ิกหนการค  - ทธ 485,269                  439,574                  214,716                  183,188                  

ลู ี้อื่น กิ ี่ ี่  กันกหน  - จการทเกยวของ 3 2,149                      10,390                    16,374                    12,149                    

เงิ กูยื ั้ กิ ี่ ี่  กันนให มระยะสนแก จการทเกยวของ 3 - - 122,000                  130,000                  

เงิ  ค ับนปนผล างร 3 61,740                    - 61,740                    -

สิ  ือนคาคงเหล 108,133                  115,402                  35,266                    42,366                    

สิ ั  ุ วี ื่น สุ ินทรพยหมนเ ยนอ  - ทธ 165,555                  86,001                    78,242                    41,171                    

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,267,173 1,700,555 585,776 1,164,559 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงิ ี่มี ้ํ ันนฝากธนาคารท ภาระคาประก 19,968                    22,787                    7,000                      6,000                      

เงิ ุ ิษั  และบริษั  ซึ่ ั ึ ิธีส  ียนลงทนในบร ทยอย ทรวม งบนทกโดยว วนไดเส 4 532,040                  988,498                  5,554,827               4,922,796               

เงิ ุ ิษั ื่น สุ ินลงทนในบร ทอ  - ทธ 6 55,317                    56,242                    55,317                    56,242                    

เงิ ุ ื่น สุ ินลงทนระยะยาวอ  - ทธ 5 605,092                  486,068                  604,868                  485,844                  

เงิ กูยื กิ ี่ ี่  กัน นให มระยะยาวแก จการทเกยวของ 3 - 80,258                    1,201                      18,481                    

ดอ ี้  ับ กิ ี่ ี่  กัน สุ ิกเบยคางร  - จการทเกยวของ  - ทธ 3 15,393                    37,782                    96,539                    190,884                  

ท่ีดิน ร ุ รณ สุ ิอาคา และอปก  - ทธ 7 12,984,038              10,277,603              3,723,434               2,770,343               

ท่ีดิ ี่ยั    ื่อก ํ ินท งไมไดใชเพ ารดาเนนงาน 438,927                  471,427                  438,927                  471,427                  

ค นิ สุ ิาความ ยม - ทธ 756,744                  287,885                  - -

สิ ั  มีตั อื่น สุ ินทรพยไม วตน  - ทธ 207,968                  101,716                  38,742                    44,422                    

สิ ั   ุ วี ื่น สุ ินทรพยไมหมนเ ยนอ  - ทธ 153,438                  87,549                    14,377                    10,518                    

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 15,768,925 12,897,815 10,535,232 8,976,957 

รวมสินทรัพย 17,036,098 14,598,370 11,121,008 10,141,516 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ยั 

  

  

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

งบการเงิ ินรวม งบการเงนเฉพาะของบริษัทฯ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) ( งไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิ ิ ั ี งิ ูยื ั้ ั ินกเกนบญชและเ นก มระยะสนจากสถาบนการเง 8 673,545                  87,875                    590,400                  -

ตั๋วแ ิ ั้นลกเงนระยะส 9 69,337                    - - -

เงิ ูยื ั้ กิ ี่ ี่  กันนก มระยะสนจาก จการทเกยวของ 3, 10 10,000                    - - -

เจาหน้ีการคา

  กิ ี่ ี่  กันจการทเกยวของ 3 20,041                    5,263                      21,733                    13,714                    

อื่นๆ 571,499                  475,511                  221,927                  192,425                  

รวมเจ ี้ าาหนการค 591,540                  480,774                  243,660                  206,139                  

เจ ี้ค   ล ิ ั งาหน ากอสรางแ ะเงนประกนผล าน 226,484                  222,827                  136,083                  75,070                    

ส ิ ูยื ี่ถึ ํ ํ ึ่ วนของเงนก มระยะยาวท งกาหนดชาระภายในหนงป 11 622,407                  432,599                  294,395                  270,599                  

สวนของเจาหน้ีเชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึง

   กํ ํ ึ่ าหนดชาระภายในหนงป 12 98,407                    80,839                    37,402                    22,860                    

เจ ี้อื่ ิ ี่ ี่  กันาหน นกจการทเกยวของ 3 6,240                      9,191                      9,305                      5,468                      

ภาษี ิ ค เงนได างจาย 64,159                    104,461                  54,823                    102,964                  

คาใชจ  ายคางจาย 434,652                  310,915                  251,698                  111,939                  

หน้ีสิ มุ วี ื่นนห นเ ยนอ 359,386                  148,902                  87,306                    171,637                  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,156,157 1,878,383 1,705,072 966,676 

หน้ีสินไมหมุนเวียน

ผลขาดทุ ี่ ิ ว ิ ุ ิษั  ซึ่ ั ึ ิธีส  ียนทเกนก าเงนลงทนในบร ทยอย งบนทกโดยว วนไดเส 4 - - 6,627                      2,620                      

เงิ ูยื สุ ิ  ท่ีถึ ํ ํ ึ่ นก มระยะยาว - ทธจากสวน งกาหนดชาระภายในหนงป 11 5,305,590               4,463,807               1,481,264               1,439,932               

เจาหน้ีเชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึง

   กํ ํ ึ่ าหนดชาระภายในหนงป 12 186,338                  198,468                  70,107                    42,914                    

รายได ตั ั ีรอ ดบญช 189,470                  159,820                  189,470                  159,820                  

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 7,184 10,483                    6,735                      4,524                      

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 5,688,582 4,832,578 1,754,203 1,649,810 

รวมหนี้สิน 8,844,739 6,710,961 3,459,275 2,616,486 

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน  

หุ ัญ หุน มู  ุ ะ ทนสาม  1,180,500,000 ลคาหนล  1 บา  1,180,500             1,180,500               1,180,500               1,180,500               

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

หุ ัญ หุน มู  ุ ะ ทนสาม  1,163,410,108 ลคาหนล  1 บา  1,163,410             1,163,410               1,163,410               1,163,410               

สวนเกินทุน

ส ิ ู  ุ ัญวนเกนมลคาหนสาม 4,322,607               4,322,607               4,322,607               4,322,607               

ส ิ ุ ลี่ ปลงมู  ิ ุนวนเกนทนจากการเป ยนแ ลคาเงนลงท 5 254,575                  135,550                  254,575                  135,550                  

ส ิ ุ ี ี่ดิ ะอาวนเกนทนจากการตราคาท นแล คาร 970,872                  968,742                  970,872                  968,742                  

กําไรสะสม

จั ลว สํดสรรแ  - ารองตามกฎหมาย 118,050                  90,158                    118,050                  90,158                    

ยั  จังไมได ดสรร 832,219                  844,563                  832,219                  844,563                  

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 7,661,733 7,525,030 7,661,733 7,525,030 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 529,626 362,379 - -

รวมสวนของผูถือหุน 8,191,359 7,887,409 7,661,733 7,525,030 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 17,036,098 14,598,370 11,121,008 10,141,516 

0 0 0 0 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงิ ินรวม งบการเงนเฉพาะของบริษัทฯ

2548  2547 2548  2547

รายได 

รายไดค ริ าบ การคนไข 2,743,222               1,433,128               1,142,406               954,189                  

รายไดอื่น 

รายได ํ  า ื่ ดื่มจากการจาหนายอ หารและเครอง 34,554                    9,494                      9,780                      9,162                      

ดอ ี้ ับกเบยร  -                            5,769                      1,504                      6,637                      

อื่น ๆ 49,268 27,426 9,931 10,497 

รวม อื่นรายได  83,822                  42,689                    21,215                    26,296                    

ส แบ ํ ิ ุ ิธีส  ียวน งกาไรจากเงนลงทนตามว วนไดเส 30,900                    39,437                    72,196                    32,915                    

รวม รายได 2,857,944 1,515,254 1,235,817 1,013,400 

คาใชจาย 

ต ุ  ั ยาบา อื่น ๆนทนคารกษาพ ลและ 1,477,569               853,179                  642,446                  531,830                  

คาใชจ น ริายใ การบ หารงาน 1,046,777               389,526                  317,206                  233,547                  

ค บแทาตอ นกรรมการ 6,376                      5,428                      4,774                      4,808                      

ขาดทุ  ค รั สินนจากการดอย าท พย - 354                         - -

รวมคาใชจาย 2,530,722 1,248,487 964,426 770,185 

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 327,222 266,767 271,391 243,215 

ดอกเบ้ียจาย (66,798) (33,389) (27,984) (19,085)

ภาษีเงินได (59,055) (60,350) (54,823) (57,942)

กําไรกอนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 201,369 173,028 188,584 166,188 

กํ ุ ิส ท่ี  งผูถื ุ  นาไรสทธ วน เปนขอ อหนสวน อย (12,785)                   (6,840)                     - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 188,584 166,188 188,584 166,188 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท)

กําไรสุทธิ 0.16 0.17 0.16 0.17 

จํ ุ ั ั ี่  ้ํ ัก หุน)านวนหนสามญถวเฉลยถวงนาหน  ( 1,163,410,108         978,260,870            1,163,410,108         978,260,870            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงิ ินรวม งบการเงนเฉพาะของบริษัทฯ

2548  2547 2548  2547

รายได 

รายไดค ริ าบ การคนไข 7,289,300               3,759,915               3,119,040               2,724,673               

รายไดอื่น 

รายได ํ  า ื่ ดื่มจากการจาหนายอ หารและเครอง 101,295                  27,660                    27,226                    27,328                    

ดอ ี้ ับกเบยร 3,083                      14,626                    6,193                      17,192                    

อื่น ๆ 110,124 64,008 40,265 24,137 

รวม อื่นรายได  214,502                106,294                  73,684                    68,657                    

ส แบ ํ ิ ุ ิธีส  ียวน งกาไรจากเงนลงทนตามว วนไดเส 113,273                  119,086                  263,378                  117,146                  

รวม รายได 7,617,075 3,985,295 3,456,102 2,910,476 

คาใชจาย 

ต ุ  ั ยาบา อื่น ๆนทนคารกษาพ ลและ 3,950,381               2,139,129               1,770,228               1,512,703               

คาใชจ น ริายใ การบ หารงาน 2,699,836               1,060,224               871,404                  658,777                  

ค บแทาตอ นกรรมการ 19,549                    14,774                    14,479                    14,076                    

ขาดทุ  ค รั สินนจากการดอย าท พย - 9,763                      - 9,232                      

รวมคาใชจาย 6,669,766 3,223,890 2,656,111 2,194,788 

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 947,309 761,405 799,991 715,688 

ดอกเบ้ียจาย (197,044) (87,885) (75,439) (61,121)

ภาษีเงินได (134,132) (157,782) (127,297) (149,804)

กําไรกอนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 616,133 515,738 597,255 504,763 

กํ ุ ิส ท่ี  งผูถื ุ  นาไรสทธ วน เปนขอ อหนสวน อย (18,878)                   (10,975)                   - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 597,255 504,763 597,255 504,763 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท)

กําไรสุทธิ 0.51 0.61 0.51 0.61 

จํ ุ ั ั ี่  ้ํ ัก หุน)านวนหนสามญถวเฉลยถวงนาหน  ( 1,163,410,108         826,642,336            1,163,410,108         826,642,336            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท)

งบการเงิ ินรวม งบการเงนเฉพาะของบริษัทฯ

2548  2547 2548  2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 597,255 504,763 597,255 504,763 

ปรับรายการท่ีกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 721,576                  274,878                  198,617                  143,848                  

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 4,293                      10,341                    2,572                      8,558                      

รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (18,350)                   (15,109)                   (18,350)                   (11,823)                   

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย (113,273)                 (119,086)                 (263,378)                 (117,146)                 

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 18,878                    - - -

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย 925                         9,763                      925                         9,232                      

ค นิ ตั ั ีาความ ยม ดบญช 49,688                    20,351                    - -

ดอ ี้ ั ํ  สั  ินกเบยตดจาหนายตาม ญญาเชาการเง 7,267                      - 2,499                      -

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพย (524)                        4,677                      (1,232)                     3,144                      

ขาดทุ อั ลี่ ี่ยั  ิ ึ้ ิงนจาก ตราแลกเป ยนท งไมเกดขนจร 520                         2,737                      - 2,737                      

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

แล นี้สิ ํ ิะห นดาเนนงาน 1,268,255 693,315 518,908 543,313 

สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพ่ิมขึ้น)

ลูกหน้ีการคา (5,567)                     (78,239)                   (34,100)                   (22,926)                   

ลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 8,241                      85,286                    3,775                      15,709                    

สินคาคงเหลือ 17,804                    (7,243)                     7,100                      (1,079)                     

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (57,456)                   (38,664)                   (37,123)                   29,743                    

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (41,869)                   (29,998)                   (3,857)                     (24,281)                   

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)

เจาหน้ีการคา 41,492                    152,608                  37,521                    95,537                    

เจาหน้ีอื่นกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (13,126)                   - 8,627                      -

ภาษีเงินไดคางจาย (40,302)                   (707)                        (48,141)                   (535)                        

คาใชจ  ายคางจาย 67,973                    92,690                    139,759                  28,420                    

หน้ีสิ มุ วี ื่นนห นเ ยนอ 178,420                  41,032                    (102,938)                 26,994                    

รายได ตั ั ีรอ ดบญช 48,000                    31,504                    48,000                    25,200                    

หน้ีสิ  ุ วี ื่นนไมหมนเ ยนอ (3,299)                     (3,250)                     (2,579)                     (3,721)                     

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,468,566 938,334 534,952 712,374 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงิ ุ ั่ ล ิ ท่ีมี ้ํ ั ง( ิ่ ึ้น)นลงทนชวคราวแ ะเงนฝาก ภาระคาประกนลดล เพมข (91,775)                   (16,296)                   5,232                      (6,029)                     

เงิ ั ากเงิ  จ เงิ ุ ิษั นสดรบจ นปนผล าก นลงทนในบร ทรวม 36,925                    42,685                    36,925                    44,759                    

เงิ ุ ิษั นลงทนในบร ทรวมลดลง - 280,397                  - -

เงิ  ื้ ิ ุ ิษั  และบริษั  ิ่ ึ้นนสดจายซอเงนลงทนในบร ทยอย ทรวมเพมข (232,374)                 (264,500)                 (461,130)                 (414,192)                 

เงิ ับจ ิ ั นสดร ากการขายสนทรพยถาวร 4,629                      4,253                      4,041                      2,862                      

เงิ  ื้ ิ ั สิ รนสดจายซอสนทรพย นถาว (1,950,028)              (1,792,113)              (976,717)                 (545,778)                 

เงิ กูยื กิ ี่ ี่  กัน( ิ่ ึ้น)นให มแก จการทเกยวของ เพมข ลดลง 102,647                  91,773                    111,625                  (49,761)                   

สิ ั  มีตั เพ่ิ ึ้นนทรพยไม วตน มข (6,799)                     - - -

ลู ี้ ํ  ิ ั  ( ิ่ ึ้น)กหนจากการจาหนายสนทรพยถาวรลดลง เพมข - (1,741)                     - 4,285                      

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,136,775) (1,655,542) (1,280,024) (963,854)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท)

งบการเงิ ินรวม งบการเงนเฉพาะของบริษัทฯ

2548  2547 2548  2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิ ิ ั ี งิ ูยื ั้ ั ิ พ่ิ ึ้น( )กเกนบญชและเ นก มระยะสนจากสถาบนการเงนเ มข ลดลง 585,670                  (381,260)                 590,400                  (176,349)                 

ตั๋วแ ิ ั้ พ่ิ ึ้นลกเงนระยะสนเ มข 69,337                    - - -

เงิ ูยื ากบุ ื ริษั ี่ ี่  กั พ่ิ ึ้น( )นก มจ คคลหรอบ ททเกยวของ นเ มข ลดลง 10,000                    (22,033)                   - (48)                          

ลู ี้ค ุ งกหน าหนลดล - 1,551                      - -

เงิ ูยื ิ่ ึ้นนก มระยะยาวเพมข 400,937                  - 309,770                  -

เจ ี้  ื้ ี้สิ ั  ิ งาหนเชาซอและหน นตามสญญาเชาการเงนลดล (69,912)                   - (20,764)                   -

หน้ีสิ ื่ พ่ิ ึ้นนระยะยาวอนเ มข - 869,313                  - -

เงิ  ํ ื น้ีสินสดจายชาระคนห นระยะยาว (393,224)                 (250,392)                 (244,642)                 (234,527)                 

เงิ  จนปนผล าย (581,707)                 (30,000)                   (581,707)                 (300,000)                 

เงิ ับจ ิ่ ุนนสดร ากการเพมท - 1,500,000 - 1,500,000               

ส ูถื ุ  น ิ่ ึ้น( )วนของผ อหนสวน อยเพมข ลดลง (52,481)                   168,382                  - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (31,380) 1,855,561 53,057 789,076 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (699,589) 1,138,353 (692,015) 537,596 

เงิ ี  ิ ด ณ วั  ด นสดและรายการเทยบเทาเงนส นตนงว 1,038,564 525,125 749,445 405,382 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 338,975 1,663,478 57,430 942,978 

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด :-

เงินสดจายในระหวางงวด :-

ดอ ี้ กเบยจาย 250,258 97,950 71,689 61,471 

ภาษี ิ เงนได 203,894 158,372 178,798 146,958 

รายการท่ีไมใชเงินสด :-

เจ ี้ค   ล ิ ั งาหน ากอสรางแ ะเงนประกนผล าน 226,484 123,768 136,083 69,269 

สิ ั ซื้ ายใตสั  ิ ะสั  ื้อนทรพย อภ ญญาเชาการเงนแล ญญาเชาซ 68,083 98,896 60,000 23,708 

เงิ  ค ั าก ิษั นปนผล างรบจ บร ทรวม 61,740 - 61,740 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 
โดยเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามไดมีการขยายการแสดงรายการในงบดุล 
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมเชนเดียวกบั
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 
ยกเวนตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

1.3 นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่
ใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับการบันทึกรายการสวนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพยดังนี้ :- 

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสวนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพยซ่ึงจากเดิมมีการ
โอนสวนเกินทุนดังกลาวไปยังกําไรสะสมโดยตรงซึ่งเปนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
32 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนโอนสวนเกินทุนดังกลาวผานงบกําไรขาดทุนซึ่งเปนไปตาม                
ขอผอนปรนตามประกาศสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ฉบับที่ 
006/2544-2546     
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

   การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวทําใหบริษัทยอยดังกลาวตองปรับยอนหลังงบกําไร
ขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 ที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกา
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 โดยบันทึกกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวนประมาณ 18.29 ลานบาท 
อยางไรก็ตาม ประกาศสมาคมดังกลาวมีผลบังคับใชจนถึงป 2549 และ บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 อีกครั้งตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 โดยบริษัทยอยตองปรับยอนหลัง
ขอมูลเปรียบเทียบทุกงวดที่นําเสนอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

2. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 แยกตามอายุหนี้ที่คางไดดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

30 กันยายน 
2548 

31 ธันวาคม 
2547 

30 กันยายน 
2548 

31 ธันวาคม 
2547 

กิจการที่เก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 3 เดือน 10,687 13,815 3,236 4,838 
 3 ถึง 6 เดือน 2,665 1,516 2,065 218 
 6 ถึง 12 เดือน 2,353 185 2,066 50 

 มากกวา 12 เดือน 399 16 17 16 

รวม 16,104 15,532 7,384 5,122 

บริษัทอ่ืน     
 ไมเกิน 3 เดือน 421,985 376,421 182,280 155,127 
 3 ถึง 6 เดือน 30,438 36,036 18,215 15,109 
 6 ถึง 12 เดือน 16,108 20,112 5,094 9,454 

 มากกวา 12 เดือน 35,525 26,490 22,667 19,300 

รวม 504,056 459,059 228,256 198,990 

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (34,891) (35,017) (20,924) (20,924) 

ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น - สุทธ ิ 469,165 424,042 207,332 178,066 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 485,269 439,574 214,716 183,188 



 -  11  - 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
(เกี่ยวของกันโดยการถือหุนหรือการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขหรือเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น ซ่ึงสวนใหญเกี่ยวเนื่องกับการใหและ
รับบริการรักษาพยาบาล การกูยืมเงิน และการบริหารงาน ซ่ึงบริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาสําหรับ
รายการคาระหวางกันดังตอไปนี้ 

รายการ นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม
รายไดคารักษาพยาบาล ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป
รายไดคาวิเคราะหแลป ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน ราคาที่ตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ
อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราที่ธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาทั่วไป

รายการธุรกิจที่สําคัญสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 
สามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 สําหรับงวดสามเดือน        

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
สําหรับงวดสามเดือน         
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2548 2547 2548 2547
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวม)     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 1,157 213 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 1,998 1,279 
รายไดอื่น - - 3,872 2,012 
ดอกเบี้ยรับ - - 1,400 2,465 
เงินปนผลรับ - - - - 
กําไรจากการขายสินทรัพย - - - 453 
ตนทุนบริการ - - 31,954 47,284 
คาใชจายอื่น - - 439 620 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ - - 427,283 11,854 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 สําหรับงวดสามเดือน        

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
สําหรับงวดสามเดือน         
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2548 2547 2548 2547
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 1,845 21,220 584 817 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน 2,760 7,421 1 3,022 
รายไดอื่น 230 64 246 100 
ดอกเบี้ยรับ 169 5,389 16 2,594 
เงินปนผลรับ 61,740 2,625 61,740 2,625 
ตนทุนบริการ 7,060 16,593 6,192 13,503 
คาใชจายอื่น 381 1,679 4 83 
ดอกเบี้ยจาย - 392 - - 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ - - - - 
เงินปนผลจาย - - - - 
     
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 1,436 1,049 1,436 1,049 
ดอกเบี้ยจาย - 63 - - 
เงินปนผลจาย - - - - 
คาใชจายอื่น - - - - 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 สําหรับงวดเกาเดือน         

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือน          

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2548 2547 2548 2547
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวม)     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 3,368 621 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 3,772 2,451 
รายไดอื่น - - 11,337 4,473 
ดอกเบี้ยรับ - - 3,938 4,350 
เงินปนผลรับ - - - 2,074 
กําไรจากการขายสินทรัพย - - 396 717 
ตนทุนบริการ - - 86,795 93,067 
คาใชจายอื่น - - 1,782 2,146 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ - - 427,283 149,692 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 สําหรับงวดเกาเดือน         

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือน          

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2548 2547 2548 2547 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 12,579 59,045 4,029 2,928 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน 16,921 22,036 1,819 4,701 
รายไดอื่น 3,405 2,700 1,152 2,530 
ดอกเบี้ยรับ 511 13,305 203 10,503 
เงินปนผลรับ 98,665 42,685 98,665 42,685 
ตนทุนบริการ 13,791 30,016 12,084 26,414 
คาใชจายอื่น 865 4,214 4 1,641 
ดอกเบี้ยจาย - 546 - - 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ 134,958 49,005 134,958 49,005 
เงินปนผลจาย 17,632 11,395 17,632 11,395 
     
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 4,849 4,319 4,849 4,319 
ดอกเบี้ยจาย 450 450 - - 
เงินปนผลจาย 5,643 32,796 5,643 32,796 
คาใชจายอื่น 4,204 - 4,162 - 

ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 ไดแสดงแยกตางหากใน 
งบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :-  

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 30 กันยายน

2548 
31 ธันวาคม

2547 
30 กันยายน

2548 
31 ธันวาคม

2547 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 1,822 523 
บริษัทรวม 6,239 10,328 418 809 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 9,865 5,204 5,144 3,790 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 16,104 15,532 7,384 5,122 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 30 กันยายน

2548 
31 ธันวาคม

2547 
30 กันยายน

2548 
31 ธันวาคม

2547 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ     
บริษัทยอย - - 13,986 330 
บริษัทรวม 2,040 8,395 - 8,395 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2 - - - 

รวม 2,042 8,395 13,986 8,725 
     

อ่ืนๆ     
บริษัทยอย - - 2,281 1,783 
บริษัทรวม 107 1,995 107 1,641 

รวม 107 1,995 2,388 3,424 
รวมลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 2,149 10,390 16,374 12,149 
     

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด  - - 122,000 115,000 
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด - - - 15,000 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 122,000 130,000 
     
เงินปนผลคางรับ     
บริษัทรวม     
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด  61,740 - 61,740 - 

รวมเงินปนผลคางรับ 61,740 - 61,740 - 
     

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

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน - 80,258 1,201 18,481 
     
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 81,146 157,607 
บริษัทรวม 15,393 37,782 15,393 33,277 

รวมดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน 15,393 37,782 96,539 190,884 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 30 กันยายน

2548 
31 ธันวาคม

2547 
30 กันยายน

2548 
31 ธันวาคม

2547 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม     
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด  10,000 - - - 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 10,000 - - - 
     
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 18,657 10,949 
บริษัทรวม 15,919 5,023 2,363 2,525 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4,122 240 713 240 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 20,041 5,263 21,733 13,714 
     

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 3,980 378 
บริษัทรวม 1,374 - 535 100 

   บริษัทที่เกี่ยวของกัน 76 4,401 - 200 
   บุคคลที่เกี่ยวของกัน 4,790 4,790 4,790 4,790 
รวมเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 6,240 9,191 9,305 5,468 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางงวดสามารถสรุปได
ดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
31 ธันวาคม

2547 เพิ่มขึ้น ลดลง 
30 กันยายน

2548 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม     

   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด 80,258 - 80,258 - 

 80,258 - 80,258 - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม     

   บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด - 10,000 - 10,000 
 - 10,000 - 10,000 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

31 ธันวาคม
2547 เพิ่มขึ้น ลดลง 

30 กันยายน
2548 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

   บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด 115,000 7,000 - 122,000 
   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด 15,000 - 15,000 - 

 130,000 7,000 15,000 122,000 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

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

   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด 17,280 - 17,280 - 

 18,481 - 17,280 1,201 

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

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

 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่ง             
ปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตเพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมดังกลาวขางตนใหกับบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 ดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพหาดใหญ จํากัด จํานวนเงิน 83.19 ลานบาท ซ่ึงคางชําระเปนระยะเวลานาน บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไวเปนจํานวนเงิน 9.58 ลานบาท ทั้งนี้ฝายบริหารเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเพียงพอ 
และบริษัทยอยดังกลาวไดจดจํานองที่ดินเพื่อเปนหลักประกันแกบริษัทฯ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

 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 

 บริษัทยอยไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทรวมเปนระยะเวลา 10 ป และสามารถ
ตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาตอบแทนจากสัดสวนผลการดําเนินงานจากยอดรายรับตามขอตกลงที่ระบุ
ไวในสัญญาและชําระคาจางบริหารเปนรายเดือน เร่ิมชําระงวดแรกตั้งแตเดือนกันยายน 2545 

สัญญาเชาระยะยาว 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป 
เพื่อปลูกสรางอาคารโดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเดือนละ 100,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2547 

 ในป 2548 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อใช
ดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเดือนละ 1,000,000 บาท เร่ิมตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 2548 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย/ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนใน        
บริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยตามวิธีสวนไดสวนเสีย 

 (หนวย : พันบาท) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
กิจการ 

ทุนชําระ 
แลว 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน เงินปนผลรับ 

    วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 30 กันยายน  31 ธันวาคม  
    30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  2548 2547 
    2548 2547 2548 2547   
บริษัทรวม          
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ          
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา จํากัด 

โรงพยาบาล   280,000 49.00 223,489 223,489 391,140 396,939 96,040 34,300 

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

จําหนายยา 
    21,430 49.00 52,500 52,500 69,191 66,931 2,625 2,625 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล          
   เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล 586,119 48.45 - 284,000 - 291,743 - - 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการ 

โทรทัศนและ
วิทยุ 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ี 
ถือหุนโดยบริษัทฯ    277,489 693,969 460,898 931,211 98,665 42,685 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย          
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด 

(เดิมชื่อ “บริษัท รวมแพทย        
ศรีราชา จํากัด”) 

โรงพยาบาล 187,510 30.00 56,253 56,253 69,936 55,999 - - 

บริษัท โซเด็กซโฮ ซัพพอรท 
เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริหารการ
จัดการ 

7,500 26.00 1,300 1,300 1,206 1,288 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของ
บริษัทยอย 

   
57,553 57,553 71,142 57,287 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่ง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียใน        
งบการเงินรวม 

   

335,042 751,522 532,040 988,498   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
กิจการ 

ทุนชําระ 
แลว 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน เงินปนผลรับ 

    วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 30 กันยายน  31 ธันวาคม  
    30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  2548 2547 
    2548 2547 2548 2547   
บริษัทยอย          
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ           
พระประแดง จํากัด 

โรงพยาบาล   105,000 79.00 96,775 96,775 119,072 128,565 - 2,074 

บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร            
ซิสเท็มส จํากัด  

เซ็นทรัลแลป     75,000 74.02 56,768 56,768 81,430 75,327 - - 

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร  
 แลบบอราทอรี่ส  
 (ประเทศไทย) จํากัด 

เซ็นทรัลแลป     10,000 95.00 9,502 9,502 18,750 15,761 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
ระยอง จํากัด 

โรงพยาบาล   400,000 81.00 323,288 323,288 349,468 328,629 - - 

บริษัท เพชรบุรีตัดใหม
การแพทย จํากัด 

โรงพยาบาล      1,000  100.00 999 999 (6,627) (2,620) - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
หาดใหญ จํากัด 

โรงพยาบาล 500,000 98.53 572,465 572,465 749,993 717,930 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 
จํากัด 

โรงพยาบาล 200,000 63.35 122,897 122,897 124,621 125,434 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 
จํากัด 

โรงพยาบาล 150,000  100.00 150,000 150,000 138,759 133,055 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
จํากัด 

โรงพยาบาล 500,000 99.47 607,014 607,014 553,275 517,583 - - 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000,000 92.92 1,453,948 1,453,948 1,998,976 1,949,301 - - 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล          
   เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล 586,119 87.60 576,325 - 589,425 - - - 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180,000 61.99 267,438 - 336,313 - - - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร  
เซอรวิสเซสจํากัด 

บริการ 30,000 100.00 33,843 - 33,847 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย    4,271,262 3,393,656 5,087,302 3,988,965 - 2,074 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมซึ่งบันทึกโดยวิธี
สวนไดเสียในงบการเงิน
เฉพาะ ของบริษัทฯ 

   

4,548,751 4,087,625 5,548,200 4,920,176 98,665 44,759 
แสดงในงบดุลภายใตรายการ          
 เงินลงทุนในบริษัทยอยและ

บริษัทรวม ซึ่งบันทึกโดย
วิธีสวนไดเสีย 

     

5,554,827 4,922,796 

  

 ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุน
ในบริษัทยอย ซึ่งบันทึก
โดยวิธีสวนไดเสีย 

     

(6,627) (2,620) 

  

      5,548,200 4,920,176   



 -  20  - 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 ผลขาดทุนสะสมของบริษัท เพชรบุรีตัดใหม
การแพทย จํากัด มีมูลคาสูงกวากวาราคาทุนของเงินลงทุน บริษัทฯจึงไดบันทึกสวนเกินดังกลาวในบัญชี 
“ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยตามวิธีสวนไดเสีย” ภายใตหนี้สินไมหมุนเวียน
ในงบดุล 

 การคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และสวนแบงผลกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 จํานวนรวม
ประมาณ 3.1 ลานบาทและ 6.7 ลานบาท ตามลําดับ หรือเทากับรอยละ 2 และรอยละ 2 ของกําไรสุทธิสําหรับ
งวด คํานวณขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลที่จัดทําโดยบริษัทรวมและยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบ
บัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น 

 ในเดือนเมษายน 2548 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด จาก
ผูถือหุนเดิม จํานวนรวม 7.62 ลานหุน ในราคาหุนละ 12.25 บาท รวมเปนเงินประมาณ  93.35 ลานบาท ทํา
ใหบริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 48.45 เปนรอยละ 61.45 บริษัท
ดังกลาวจึงไดเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย  

 ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 
จากผูถือหุนเดิม จํานวน 15.3 ลานหุน ในราคาหุนละ 13 บาท รวมเปนเงินประมาณ 198.98 ลานบาท ทําให
บริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้น เปนรอยละ 87.6 

 ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท วัฒนเวช จํากัด จากการเพิ่มทุนจากผู
ถือหุนเดิมจํานวนรวม 5.40 ลานหุน ในราคาหุนละ 25 บาท รวมเปนเงินประมาณ 135 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ          
มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 48 เปนรอยละ 61.99 บริษัทดังกลาวจึงได
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย  

 ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนในบริษัท กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด  
(เดิมชื่อ “บริษัท ไทยคูกาเฮลิคอปเตอรแอนดปโตรเลียมเซอรวิส จํากัด”) จากผูถือหุนเดิมทั้งหมดจํานวนรวม 
0.75 ลานหุน ในราคาหุนละ 7.63 บาท รวมเปนเงินประมาณ 5.7 ลานบาท และตอมาบริษัทยอยดังกลาวได
จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 7.5 ลานบาท (หุนสามัญ จํานวน 750,000 หุน ราคาหุนละ 10 บาท เรียกชําระแลว        
หุนละ 2.5 บาท) เปน 30 ลานบาท โดยบริษัทฯใชสิทธิซ้ือหุนสามัญดังกลาวทั้งหมด  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ในระหวางไตรมาสที่สองป 2548 บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท สมิติเวช 
จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออกหุนสามัญอีกจํานวน 690,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 
บาท จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสิทธิในราคาหุนละ 10 บาท รวม 6,900,000 บาท ทําใหทุนจดทะเบียน
เพิ่มขึ้นจาก 710,000 หุน เปน 1,400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนจํานวน 14,000,000 บาท 

โดยบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ถือหุนสามัญในบริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จํากัด  กอนการเพิ่มทุน
จํานวน 709,994 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตอมาบริษัทใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดสวนเดิมจํานวน 689,994 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนจํานวน 6,899,940 บาท ดังนั้นสัดสวน
การถือหุนสามัญหลังเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น 1,399,988 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนเงิน 
13,999,880 บาท 

นอกจากนี้ ในระหวางไตรมาสที่สองป 2548 บริษัท โซเด็กซโซ เฮ็ลธแคร ซัพพอรท เซอรวิส 
(ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จํากัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออกหุน
สามัญอีกจํานวน 75,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสิทธิในราคาหุน
ละ 100 บาท รวม 7,500,000 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 75,000 หุน เปน 150,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวน 15,000,000 บาท 

โดยบริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จํากัด  ถือหุนสามัญในบริษัท โซเด็กซโซ เฮ็ลธแคร ซัพพอรท เซอรวิส 
(ประเทศไทย) จํากัดกอนการเพิ่มทุนจํานวน 55,497 หุน คิดเปนรอยละ 73.996 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตอมา
บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จํากัด ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนเดิมจํานวน 55,497 หุน ในราคาหุนละ 
100 บาท รวมเปนจํานวน 5,549,700 บาท ดังนั้นสัดสวนการถือหุนสามัญหลังเพิ่มทุนรวมทั้งส้ิน 110,994 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท รวมเปนเงิน 11,099,400 บาท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย : พันบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละ
ของการถือหุน เงินลงทุน (ราคาทนุ) 

  (ลานบาท)  30 กันยายน  31 ธันวาคม  
    2548 2547 
บริษัทอื่นท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ      
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด      
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 120 19 342,915 342,915 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 133, 143 - 1,770 1,770 
บริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.13 208 208 
บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.2 350 350 
    345,243 345,243 
บวก :  สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงิน

ลงทุน 
   254,575 135,550 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ    599,818 480,793 

      
เงินลงทุนบริษัทอื่น      
บริษัท เอ็กซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จํากัด วินิจฉัยโรคดวย

เครื่องเอกซเรย 
80 5.11 4,520 4,520 

บริษัท ศูนยคอมพิวเตอร จํากัด    25 25 
บริษัท เครือพญาไทเอกซเรย จํากัด ใหเชาเครื่อง          

มือแพทย 
130 - 3 3 

บริษัท วินสโตร จํากัด ขายสง-ปลีก
สินคาอุปโภค
บริโภค 

142 0.36 226 226 

บริษัท ไทยจัดการลองสเตย จํากัด ธุรกิจนําเที่ยว 25 2.12 531 531 
บริษัท ทรัยสเตท แอลเลอรยี จํากัด    - 1,249 
    5,305 6,554 
หัก : สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทนุ    (255) (1,503) 
เงินลงทุนบริษัทอื่น - สุทธิ    5,050 5,051 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ 

   604,868 485,844 

บริษัทอื่นท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย      
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนาย                  

ยาสมุนไพร 
80 0.3 290 290 

หัก : สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทนุ    (66) (66) 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ    224 224 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงินรวม    605,092 486,068 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 

 (หนวย : พันบาท) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
กิจการ ทุนชําระแลว 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปนผลรับ 

    30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  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    3.28 36,000 36,000 - 7,762 
รวม    67,650 67,650 - 7,762 
หัก : คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    (12,333) (11,408) - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน  - สุทธิ    55,317 56,242 - 7,762 

7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคต
บางสวนเปนประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 11 

8. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯมีเงินกูระยะสั้นจํานวน 590.4 ลานบาท ที่ไดรับจากธนาคารใน
ประเทศแหงหนึ่ง ซ่ึงคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4 - 4.70 ตอปและมีกําหนดชําระคืนในป 2548 

9. ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 30 กันยายน 

2548 
31 ธันวาคม 

2547 
30 กันยายน 

2548 
31 ธันวาคม 

2547 
ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น 70,000 - - - 
หัก : ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี (663) - - - 
ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น - สุทธิ 69,337 - - - 

ในระหวางไตรมาสที่ 3 ป 2548 บริษัทยอยไดกูยืมเงินโดยการออกจําหนายตั๋วแลกเงินจํานวน 70 ลาน
บาท ใหแกผูซ้ือรายหนึ่งในราคา 68.76 ลานบาท โดยมีดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีจํานวน 1.24 ลานบาท                  
ตั๋วแลกเงินดังกลาวจะครบกําหนดชําระในเดือนธันวาคม 2548 

10. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทยอยมีเงินกูระยะสั้นจํานวน 10 ลานบาทที่ไดรับจากบริษัทรวมแหง
หนึ่ง ซ่ึงคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4 ตอป และมีกําหนดชําระคืนในป 2549 



                                                                                                                                             (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. เงินกูยืมระยะยาว 

 รายละเอียดเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 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 

2,300 270 1,212 1,482 9 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

2. 26 มีนาคม 2545 ธนาคารใน
ประเทศ 

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

3. 19 พฤศจิกายน 2547 ธนาคารใน
ประเทศ 

85 21 55 76 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

4. 13 มกราคม 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

139 - 119 119 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

5. 13 มกราคม 2548 ธนาคารใน
ประเทศ 

102 - 88 88 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

รวมเงินกูยืมเฉพาะของบริษัทฯ  294 1,481 1,775    
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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         

1. 18 ธันวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 500 50 400 450 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด         

1. 1 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 140 6 87 93 6 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด         

1. 9 พฤษภาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 400 - 300 300 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 8 กันยายน 2547 ธนาคารในประเทศ 36 8 22 30 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด         
1. 29 มีนาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 330 - 303 303 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 20 418 438 13 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 20 ตุลาคม 2533 สถาบันการเงินใน

ประเทศ 
679 20 418 438 13 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท วัฒนเวช จํากัด         
1. 27 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารในประเทศ 135 26 96 122 6 ป ทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)         
1. 11 ตุลาคม 2544 ธนาคารในประเทศ 1,700 166 1,393 1,559 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 26 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 185 12 130 142 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
3. 2 มิถุนายน 2548 ธนาคารในประเทศ 165 12 - 12 6 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอสอี จํากัด         
1. 26 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 115 8 107 115 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

รวมเงินกูยืมของบริษัทยอย  328 3,824 4,152     

รวมเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย  622 5,305 5,927     

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตบางสวนเปนประกันเงินกูยืมระยะยาวขางตน 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ในป 2541 - 2547 บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาปรับปรุง
โครงสรางหนี้จํานวน4 ครั้งกับสถาบันการเงิน 2 แหงในประเทศโดยบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข          
ตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญา  

หนี้สินระยะยาวดังกลาวขางตนไดใชสัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนหลักประกันการกูยืม       
นอกจากนี้กรมธรรมประกันภัยยังไดระบุใหยกผลประโยชนจากการประกันภัยอาคารและอุปกรณใหแก 
สถาบันการเงินดังกลาว 

12. เจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

30 กันยายน 
2548 

31 ธันวาคม 
2547 

30 กันยายน 
2548 

31 ธันวาคม 
2547 

เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 317,729 319,029 119,045 74,459 
หัก : ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (32,984) (39,722) (11,536) (8,685) 

รวม 284,745 279,307 107,509 65,774 
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (98,407) (80,839) (37,402) (22,860) 

เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - 
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 186,338 198,468 70,107 42,914 

      เจาหนี้เชาซื้อ 

  เจาหนี้เชาซ้ือ ประกอบดวยสัญญาเชาซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเชาซื้อหลายสัญญาโดยมีเงื่อนไขชําระ
หนี้เปนรายเดือนรวม 32 - 60 งวด  

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทหลายแหงเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 
สําหรับใชในการดําเนินธุรกิจและยานพาหนะ โดยมีกําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือนรวม 36 - 60 งวด และ
เมื่อครบกําหนดสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซ้ืออุปกรณดังกลาวไดในราคาที่กําหนด
ในสัญญา  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

13. เงินปนผลจาย 

ที่ประชุมใหญสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2548 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 ไดมีมติอนุมัติ
ใหจายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,163,410,108 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 
0.50 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 582 ลานบาท โดยบริษัทฯไดจายเงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548  

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 

14. 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 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนอาคารจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 15 ปนับตั้งแต
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 กําหนดชําระคาเชา 3 ปแรกในอัตราเดือนละ 200,000 
บาทและเพิ่มอัตราคาเชาทุก 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 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนลานจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 10 ป นับตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2545 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชําระครั้งแรกใน
วันที่  1 กันยายน 2545  ในอัตราเดือนละ 115,000 บาท และตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2549 เปนตนไป ชําระ    
คาเชาในอัตราเดือนละ 150,000 บาท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

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 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทยอยจายคาเชาลวงหนาแลวจํานวน 38.78 ลานบาท (31 ธันวาคม     
2547 : 32.80 ลานบาท) ตัดบัญชีเปนคาใชจายแลวในงวดปจจุบันจํานวน 0.71 ลานบาท (31 ธันวาคม 2547 : 
0.08 ลานบาท)  

ในป 2548 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อใช
ดําเนินงานของโรงพยาบาล  โดยบริษัทยอยตองชําระคาเชาเดือนละ 1,000,000 บาท เริ่มตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 2548 

15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ประกอบดวย :- 

15.1 ภาระผูกพัน 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ 

ภาระผูกพันตามสัญญา   
-  ตามสัญญาเชาอาคาร 237 - 
-  ตามสัญญาเชาอุปกรณสํานักงานและบริการบํารุงรักษาระบบ 36 19 
-  ตามสัญญาเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย - 117 
-  ตามสัญญาจางตกแตงอาคารโรงพยาบาล 336 238 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา   
-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน 57 44 

รวม 666 418 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15.2 คดีฟองรอง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจําเลยรวมกันกับแพทยผูเกี่ยวของในคดี
ฟองรองที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไขรายหนึ่งในป 2539 โดยโจทกไดเรียกรองคาเสียหายเปนเงิน
ประมาณ 659.6 ลานบาท ศาลแพงไดพิพากษาใหยกฟองโจทกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 ขณะนี้คดี
อยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ ทั้งนี้ฝายบริหารของบริษัทยอยไดรวมปรึกษากับที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทยอยและมีความเห็นวาคําอุทธรณของโจทกจะไมเปล่ียนแปลงคําพิพากษาของศาล
แพงที่ยกฟองโจทกดังกลาว  

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทยอยดังกลาวเปนจําเลยรวมกันกับแพทยผูเกี่ยวของ
ในคดีฟองรองที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไขรายหนึ่งในป 2545 โดยโจทกไดเรียกรองคาเสียหาย
เปนเงินประมาณ 39.40 ลานบาท คดีดังกลาวกําลังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน ทั้งนี้ฝาย
บริหารของบริษัทยอยและทนายความของบริษัทยอยมีความเห็นวาคําตัดสินของศาลในขั้นสุดทายจะ
ไมกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทยอย 

บริษัทยอยแหงหนึ่งมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปนจําเลยในคดีฟองรองเงินประกันการ
กอสรางอาคารเปนจํานวนเงิน 14.37 ลานบาท คดีดังกลาวอยูในการพิจารณาคดีของศาลลมละลายกลาง 

16. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่แสดงไว
ในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 
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17. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนและจาก
การที่คูสัญญาอาจจะไมปฏิบัติตามสัญญาในอนาคต ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยจะพิจารณาใชเครื่องมือทาง
การเงินที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอย ไมมีนโยบายที่ 
จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

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

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถจะปฎิบัติตามขอตกลงที่ใหไวกับ         
บริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห
ฐานะทางการเงินของคูคา และจํากัดการอนุมัติวงเงิน สินเชื่อ มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
คือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบดุล 

มูลคายุติธรรม 

 เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาด ดังนั้น มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจาก
มูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 
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18. การซื้อบริษัทยอย 

 ในระหวางเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2548 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย คือ บริษัท            
บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด และบริษัท วัฒนเวช จํากัด โดยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ซ้ือและ
หนี้สินที่รับภาระมาปรากฏ ณ วันที่ซ้ือ ดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 228,756 
เงินลงทุนระยะสั้น 134 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 44,421 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 10,535 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,098 
เงินลงทุน 19,060 
ที่ดิน และอุปกรณ - สุทธิ 1,362,481 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 119,556 
เจาหนี้การคา (68,753) 
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (10,175) 
คาใชจายคางจาย (55,780) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (32,048) 
เงินกูยืมระยะยาว (1,023,878) 

สินทรัพยสุทธิ 616,407 
สวนเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย (216,285) 
สวนเปลี่ยนแปลงของผูถือหุนสวนนอยจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย (213,778) 

สินทรัพยสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 186,344 
บวก : คาความนิยม 75,810 

จํานวนเงินที่จายซื้อเงินลงทุนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย 262,154 
จํานวนเงินที่จายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติม 198,976 

จํานวนเงินที่จายซื้อเงินลงทุนทั้งสิ้นในระหวางงวด 461,130 
หัก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (228,756) 

สินทรัพยสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 232,374 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

19. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 มีมติอนุมัติการปรับโครงสรางการ
ถือหุน โดยการเขาซ้ือภายในกลุมบริษัทบางบริษัท และแกไขปญหาโครงสรางการถือหุนที่มีลักษณะเปนการ
ถือหุนไขวกันระหวางบริษัทฯและบริษัทรวมแหงหนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯจะเขาซื้อหุนจากผูถือหุนรายอื่นทุกราย
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน และจะทําใหบริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนในกลุมบริษัทดังกลาวเพิ่มเปนรอยละ 100  

การปรับโครงสรางดังกลาวจะดําเนินการตอเมื่อเงื่อนไขบางประการสําเร็จครบถวนโดย ณ ปจจุบัน 
บริษัทฯอยูในระหวางการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว 

ในเดือนตุลาคม 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดกูยืมเงินเพิ่มเติมโดยการออกตั๋วแลกเงินจํานวน 70 ลาน
บาท ซ่ึงจะครบกําหนดชําระในเดือนเมษายน 2549 

20. การจัดประเภทรายการบัญชี 

บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับป 2547 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ได
รายงานไปแลว 

21. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯแลว 
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