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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 สาํหรับระยะเวลา 3  เดือนและ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และ 2544 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

และ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 (ตรวจสอบแลว้) 

หมายเหตุ 1 - สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและเกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงิน 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  ท่ีจะดาํเนินต่อไปขา้งหนา้อาจยงัคง

ไดรั้บผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภมิูภาคเอเซียแปซิฟิคโดยรวม งบการเงินของบริษทัและ 

บริษทัยอ่ย ไดท้าํข้ึนโดยสะทอ้นถึงผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษทั

และบริษทัยอ่ย อยา่งไรกต็ามผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจริงอาจต่างจากท่ีไดป้ระมาณไว ้ 

งบการเงินของบริษทั ไดจ้ดัทาํข้ึนตามประกาศกรมทะเบียนการคา้ ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2544 ภายใตพ้ระราชบญัญติัการ

บญัชี พ.ศ. 2543 และตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีใชใ้นประเทศไทย  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล โดยเลือกนาํเสนองบ

การเงินระหวา่งการแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม ไดมี้การขยายการแสดงรายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติม รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีกาํหนดตามประกาศ              

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือเป็นการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 

โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบันโยบายการบญัชี กิจกรรม เหตุการณ์ สถานการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญั นอกเหนือไปจากขอ้มูลประจาํปีท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควร

อ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนเป็นภาษาไทยตามระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมายไทย ซ่ึงแปลเป็นภาษาองักฤษเพ่ือ

ความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน 

งบการเงินของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 และสาํหรับระยะเวลา 3  เดือนและ  6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2544 ไดถ้กูจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบังบการเงินสาํหรับระยะเวลา  3  เดือนและ  6 เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 

งบการเงินรวมสาํหรับระยะเวลา 3  เดือนและ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และ 2544 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2544 ประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และบริษทั

ยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

  สัดส่วนเงินลงทุน  

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2545 2544 2544 

บริษทัโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั 79% 79% 79% 

บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั 100% - 100% 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  100% - 100% 

รายการและบญัชีระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสาํคญัไดต้ดัออกในการทาํงบการเงินรวม 
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หมายเหตุ 2 - ขอ้มูลทัว่ไป และรายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนและมีภมิูลาํเนาในประเทศไทยประกอบธุรกิจ     

โรงพยาบาล มีโรงพยาบาลในเครือข่ายจาํนวน 8 โรงพยาบาล บริษทัตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 ซอยศนูยว์จิยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบั บุคคลและ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุน้และ /

หรือกรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินตามมูลฐานท่ีตก ลงร่วมกนั ระหวา่งบริษทักบั

บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทักบับุคคล และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2545 และวนัท่ี               

31 ธนัวาคม 2544 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  

 2545 2544 2545 2544 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)  

           ลกูหน้ีการคา้  10,015 2,918 3,619 2,862 

 ลกูหน้ีจากการขายเงินลงทุน - 84,483 - 84,483 

 ลกูหน้ีอ่ืน 6,240 6,629 7,267 6,615 

 ดอกเบ้ียคา้งรับ 208,652 185,175 208,652 185,175 

 เงินล่วงหนา้ค่าหุน้ - 200,000 - 200,000 

 รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงานคา้งรับ 7,464 7,047 7,464 7,047 

 เงินทดรองจ่าย 855 842 12,364 927 

 เงินใหกู้ย้มื 997,664 1,155,823 998,865 1,157,024 

 เจา้หน้ีการคา้ 2,896 1,652 7,004 954 

 เจา้หน้ีจองซ้ือหุน้  - - - 2,500 

 เจา้หน้ีและเงินกูย้มื  20,117 20,141 - - 

 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 129 130 - - 
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รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุด วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2545 และ 2544 มีดงัน้ี 

 (หน่วย:พนับาท) 

  งวดสามเดือน  

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั  

   30 มิถุนายน     30 มิถุนายน   

 2545 2544 2545 2544 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 รายไดค้่ารักษาพยาบาล 17,227 1,369 3,697 1,640 

 ดอกเบ้ียรับ 18,436 21,957 18,436 21,957 

 รายไดอ่ื้น 6,331 1,804 6,584 1,831 

 กาํไรจากการไถ่ถอนหุน้กู ้ - 4,654 - 4,654 

 ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - 4,168 - 4,168 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 26,118 - 26,118 

 ดอกเบ้ียจ่าย 388 1,814 - 1,470 

ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 203 -                   203 - 

เงินปันผลจ่าย 14,261 -                14,261 - 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,067 205                17,169 - 

 (หน่วย:พนับาท) 

  งวดหกเดือน  

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั  

   30 มิถุนายน     30 มิถุนายน   

 2545 2544 2545 2544 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 รายไดค้่ารักษาพยาบาล 20,348 1,997 6,829 2,336 

 ดอกเบ้ียรับ 37,996 47,216 37,996 47,259 

 รายไดอ่ื้น 8,614 2,859 9,070 2,902 

 กาํไรจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา 

 ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

- 

 

25,092 

 

- 

 

25,092 

 กาํไรจากการไถ่ถอนหุน้กู ้ - 4,654 - 4,654 

 ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - 4,168 - 4,168 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 26,118 - 26,118 

 ดอกเบ้ียจ่าย 774 2,642 - 1,862 

ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 458 -                    458 - 

เงินปันผลจ่าย 14,261 -               14,261 - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,067 205               17,169 - 
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รายการคา้ระหวา่งกนั 

บริษทัมีนโยบายการกาํหนดราคาของรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ 

การขายเงินลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2544 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั ใหก้บั

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั จาํนวน 14,900,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 5.67 บาท มีผลกาํไรจากการขายเงิน

ลงทุนดงักล่าว จาํนวน 0.96 ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนปี 2544 บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน

หุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั จนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2544 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุน้สามญัดงัต่อไปน้ี 

1. ขายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั ใหก้บับริษทั วฒันเวช จาํกดั จาํนวน 

9,600,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 6.20 บาท มีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 0.03 ลา้นบาท แสดงอยู่

ในงบกาํไรขาดทุน  บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 

จาํกดั จนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน 

2. ขายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั ใหก้บับริษทั วฒันเวช จาํกดั จาํนวน 5,840,000 หุน้ ใน

ราคาหุน้ 4.80 บาท มีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 0.49 ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั จนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน 

3. ขายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั ใหก้บับริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั จาํนวน 

3,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10.55  บาท มีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 3.65 ลา้นบาท แสดงอยู่

ในงบกาํไรขาดทุน 

การซ้ือเงินลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 2 8 มกราคม 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือหุน้บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั กบั บริษทั โรงพยาบาล

กรุงเทพพทัยา จาํกดั (ผูข้าย) จาํนวน 39,194,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 5.36 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 210,079,840 บาท 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2544 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนกบับริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 

จาํนวน 30 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นเงิน 300 ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51.18โดยวนัท่ีลงนามใน

สัญญาฉบบัน้ีบริษทัไดจ่้ายชาํระเงินล่วงหนา้ค่าหุน้จาํนวน 200 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2545 บริษทัไดล้ด

จาํนวนหุน้ลงเหลือ 28.4 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาทเป็นเงิน 284 ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 48.45 และ

จ่ายเงินส่วนท่ีเหลือจาํนวน 84 ลา้นบาทแลว้ 

การไถ่ถอนหุน้กู ้

ในไตรมาส 2 ปี 2544 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุน้กูท่ี้ถือโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 19.15 ลา้นบาท เป็นเหตุใหมี้กาํไรจาก

การไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวจาํนวน 4.65 ลา้นบาท แสดงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 
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15ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มื 

16ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: พนับาท) 

 เงินใหกู้ย้มื  ลกูหน้ี สุทธิ 

 บริษทัยอ่ย    

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั   -  1,201 1,201 

 บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืน    

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั  225,086 43,800 268,886 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ภเูกต็ จาํกดั 464,354 - 464,354 

 บริษทั วฒันเวช จาํกดั 151,516 - 151,516 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ จาํกดั 112,908           -  112,908 

  รวม 953,864 43,800 997,664 

 รวมเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 953,864 45,001 998,865 

 

ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 (ตรวจสอบแลว้) ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: พนับาท) 

 เงินใหกู้ย้มื  ลกูหน้ี สุทธิ 

 บริษทัยอ่ย    

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั   -     1,201      1,201 

 บริษทัร่วม    

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั  386,116 42,449 428,565 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ภเูกต็ จาํกดั 462,834 - 462,834 

 บริษทั วฒันเวช จาํกดั 151,516 - 151,516 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ จาํกดั    112,908   -     112,908 

  รวม 1,113,374 42,449 1,155,823 

 รวมเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,113,374 43,650 1,157,024 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยเงินใหกู้ย้มื

เหล่าน้ีบริษทัคิดดอกเบ้ียในอตัราเดียวกนักบัท่ีบริษทัจ่ายชาํระจริงบวกร้อยละ 0.25 - 0.50 ต่อปี MLR+1-2% ต่อปี   

MLR-1% ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 7% ต่อปีและ 10% ต่อปี 



 

 

 

16 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั 

และบริษทั วฒันเวช จาํกดั โดยทาํบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญากูย้มืเงินเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2544 ผูกู้ไ้ดป้รับโครงสร้าง

หน้ีกบับริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั โดยเปล่ียนสกลุเงินของหน้ีเงินตน้คา้งชาํระจาํนวน 10.99 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกาเป็นสกลุเงินบาทเท่ากบั จาํนวนเงิน 486.64 ลา้นบาท (ซ่ึงสุทธิจากส่วนแบ่งกาํไร จากการทาํสัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นจาํนวนเงิน 25.09 ลา้นบาท ตามบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญากูย้มืเงินเม่ือวนัท่ี 28 

มีนาคม 2544) และบนัทึกขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเงินกูอี้กจาํนวน 20.28 ลา้นบาท โดย

ผูกู้ย้อมใหคิ้ดดอกเบ้ีย ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2544 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7 ต่อปี และ

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2547 ในอตัราดอกเบ้ีย MLR จนกวา่จะชาํระหน้ีทั้งหมดเสร็จส้ิน มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และ

ดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือนรวม 122 เดือน หรือ 10 ปี 2 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีทาํบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวขา้งตน้ โดยมี

เง่ือนไขในการชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

สาํหรับในส่วนของดอกเบ้ียคา้งชาํระจาํนวน 1.07 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ภเูกต็ จาํกดั    

ขอเปล่ียนเป็นสกลุเงินบาท เป็นจาํนวนเงิน 53.29 ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ียคา้งชาํระท่ีเกิดจากขาดทุนจากสัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จาํนวน 5.40 ลา้นบาท) โดยผูกู้ข้อผอ่นชาํระหน้ีดงักล่าวเป็น 2 งวดคือ ภายในเดือนธนัวาคม 

2552 และในเดือนธนัวาคม 2553 โดยผอ่นชาํระงวดละเท่าๆ กนังวดละ 26.65 ลา้นบาท และถา้หากการชาํระหน้ีตาม

ระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ ภาระหน้ียงัคา้งอยูเ่ท่าใดผูกู้จ้ะชาํระใหเ้สร็จส้ินในงวดสุดทา้ย และจากการปรับโครงสร้างหน้ี

กบับริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั ดงักล่าว บริษทัมีผลขาดทุนเป็นจาํนวนเงิน 26.12 ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบ

กาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2544  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างรวมทั้งส่ิงปลกูสร้างท่ีจะมีข้ึนใน

อนาคตเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บับริษทั  

สาํหรับเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั วฒันเวช จาํกดั บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาเงินใหกู้ย้มืเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 

2544 โดยเปล่ียนสกลุเงินของหน้ีคา้งชาํระจาํนวน 2.19 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจาํนวน 0.11 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นสกลุเงินบาทเท่ากบัจาํนวนเงิน 91.51 ลา้นบาท (ซ่ึงสุทธิจากส่วนแบ่งกาํไรจากการทาํสัญญาซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จาํนวน 2.78 ลา้นบาทตามบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญากูย้มืเงินฉบบัลงวนัท่ี 29 

ธนัวาคม 2543) และ 4.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั และจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

โดยจะครบกาํหนดชาํระคืนเงินกูแ้ก่บริษทัตามระยะเวลาท่ีครบกาํหนดชาํระคืนท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูฉ้บบัหลกั  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั รวม

ดอกเบ้ียคา้งรับเป็นจาํนวนเงิน  193.75 ลา้นบาทและ 188.69 ลา้นบาท ตามลาํดบัซ่ึงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานานและ ณ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 9.58 

ลา้นบาท ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวเพียงพอเน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการปรับโครงสร้างกบับริษทั

ดงักล่าว และปัจจุบนับริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั ตกลงท่ีจะนาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างมาเป็น

หลกัประกนัใหก้บับริษทัโดยจะจดจาํนองเป็นอนัดบัสอง ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการขอความยนิยอมกบัเจา้หน้ีท่ีจด

จาํนองเป็นอนัดบัแรก  

เงินกูย้มืจากกรรมการของบริษทัยอ่ย 

เงินกูย้มืจากกรรมการของบริษทัยอ่ยมีกาํหนด 1 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 - 8.5 ต่อปี 
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เจา้หน้ีและเงินกูย้มืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัยอ่ยไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถามใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี 

 สัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาล 

บริษทัไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั เป็นระยะเวลา 5 ปี และ

สามารถต่อสัญญาออกไปไดอี้กโดยกาํหนดค่าตอบแทน 2.5% - 5% (ปีท่ี 1 - 5) และ 8% (ตั้งแต่ปีท่ี 6) ของกาํไรขั้นตน้

ก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 

สาํหรับค่าตอบแทนของปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ผูว้า่จา้งตกลงพกัชาํระค่าตอบแทนการบริหารดงักล่าวไว ้และใหเ้ร่ิมทยอยชาํระ 

ค่าจา้งบริหารดงักล่าว ในปีท่ี 6 เป็นตน้ไปซ่ึงบริษทัจะรับรู้รายไดจ้ากการรับจา้งบริหารงานดงักล่าวตามเกณฑเ์งินสด 

หมายเหตุ 3 - สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับระยะเวลา 3  เดือนและ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบาย

การบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชส้าํหรับงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 

หมายเหตุ 4 - ลกูหน้ีการคา้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัมีลกูหน้ีการคา้จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ ไดด้งัน้ี  

      (หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะของบริษทั  

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2545 2544 2545 2544 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 ไม่เกิน 3 เดือน 88,247  65,854 75,847 59,240 

 มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน   4,719    6,015 4,232 5,641 

 มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 5,615  10,021 5,269 9,754 

 มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป 23,464  16,805 22,684 15,912 

 รวม 122,045  98,695 108,032 90,547 

 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ         (36,681) (36,681) (35,653) (35,653) 

 ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 85,364  62,014 72,379 54,894 

หมายเหตุ 5 - เงินลงทุนในหุน้ทุนบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย ส่วนไดเ้สียในผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมท่ี

แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัสาํหรับงวด  6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 

และ 2544 รวมผลกาํไรสุทธิประมาณ 7.40 ลา้นบาท และ 6.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั คาํนวณตามงบการเงินของบริษทัร่วม

ดงักล่าวท่ียงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี เน่ืองจากบริษทัร่วมไม่สามารถจดัส่งงบการเงินท่ี

ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีไดท้นัตามกาํหนด  
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รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียด ดงัน้ี  

    (หน่วย: พนับาท) 

  สัดส่วน  เงินลงทุน  

  เงินลงทุน ทุน วิธี วิธี 

 ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ  (ร้อยละ)   ชาํระแลว้   ราคาทุน   ส่วนไดเ้สีย   เงินปันผล  

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

   2545   2544   2545   2544   2545   2544   2545   2544   2545   2544  

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)(ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 บริษทัยอ่ย 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล 79.00 79.00 105,000 105,000 96,775 96,775 117,572 113,317 2,074   -       

 บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั ศนูยเ์ซ็นทรัลแลป 100.00 100.00 12,500 12,500 12,500 12,500 13,791 11,103   -    -       

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ 

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ศนูยเ์ซ็นทรัลแลป 

 

100.00 

 

100.00 

 

2,500 

 

2,500 

 

      2,500 

 

      2,500 

 

          2,403 

 

          2,409 

  

     -       

  

     -       

  

    

 รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        111,775   111,775 133,766 126,829            2,074   -       

 บริษทัร่วม 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 41.94 41.94 140,000 140,000 105,758 105,758 183,119 174,367 11,742 11,742 

 บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 48.00 48.00 120,000 120,000 132,480 132,480 163,554 157,332 - 1,440 

 บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 49.00 49.00 21,430   21,430 52,500 52,500 62,630 63,024 2,625 3,675 

 บริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั โรงพยาบาล 38.20 38.20 200,000 200,000   36,672   36,672 34,552 35,552   -    -  

 6บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 49.01 - 400,000 - 210,080 - 207,219 -   -    -  

 บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 36.79 36.79 1,000,000 1,000,000 294,352    294,352 276,714 294,352   -    -  

      บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 48.45 - 586,119 -       284,000   -        284,000   -    -    -  

 รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม      1,115,842    621,762 1,211,788 724,627         14,367 16,857 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั โรงพยาบาล 10.00 10.00 300,000 300,000 31,650 31,650 - - - - 

 10บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน 3.27 3.27 440,000 440,000 36,000   36,000 - - - - 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล    0.0001    0.0001 400,000 400,000   -                50   -    -    -    -  

      67,650 67,700  -  - - - 

 หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน          (4,858)             (50)   -    -    -    -  

 รวมเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั               62,792      67,650   -    -    -    -  

 รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     1,290,409    801,187 1,345,554 851,456          16,441    16,857 
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หมายเหตุ 6 - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ในระหวา่งงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และ 2544 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมจาํนวน  

131.08 ลา้นบาท และ 162.23 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวม และจาํนวน 110.46 ลา้นบาท และ 161.61 ลา้นบาท 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างรวมทั้งส่ิงปลกูสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั (บางส่วน) ไดจ้ดทะเบียนจาํนองกบัธนาคาร

ในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

หมายเหตุ 7 - หน้ีสินระยะยาวอ่ืน 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

  2545   2544  

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  (ตรวจสอบแลว้)  

 เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ 1,944,228 1,930,139 

 เงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ 138,250 163,526 

 เจา้หน้ีเช่าซ้ือ 3,340 2,280 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 52,509     32,585 

 เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น                 8,111         9,697 

 รวม 2,146,438 2,138,227 

 หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     (77,923)     (57,488) 

 สุทธิ 2,068,515 2,080,739 

- เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศประกอบดว้ย 

เงินกูย้มืจาํนวน 22 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนรวม  60 งวด จนถึงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2546 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

MLR+0.5 ต่อปี คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองหอ้งชุดของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 มี

ยอดคงเหลือ 5.72 ลา้นบาท และ 7.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบดว้ย   หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

จาํนวน 4.44 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 1.28 ลา้นบาท และ 3.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เงินกูย้มืจาํนวน 82.51 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน รวม 13 งวด เร่ิมชาํระงวดแรกวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 

2543 และจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือนในอตัรา MLR - 1% ต่อปี ในปี 2543 อตัรา MLR - 0.5% ต่อปี ในปี 2544 และ

อตัรา MLR ต่อปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2545 เป็นตน้ไป โดยบริษทัจะตอ้งชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียใหเ้สร็จส้ินภายใน

วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2548 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วน

ของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 19.60 ลา้นบาท และจาํนวน 6.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ

หน้ีสินระยะยาวจาํนวน 49.51 ลา้นบาท และจาํนวน 66.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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 เงินกูย้มืในวงเงินกูย้มืจาํนวน 2,300 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นรายเดือนทุกเดือนรวม 108 เดือน 

 หรือ 9 ปี โดยชาํระดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6 ต่อปี ปีท่ี 3 เป็นตน้ไปในอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 

 MLR จากธนาคารพาณิชย ์ 4 แห่ง เร่ิมชาํระเดือนแรกในเดือนธนัวาคม 2544 และมีเง่ือนไขในการชาํระคืนเงินตน้ตามท่ี

 ระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของ

 หน้ีสินระยะยาวจาํนวน 1,850 ลา้นบาท 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างรวมทั้งส่ิงปลกูสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

(บางส่วน) บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั และบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั ไดจ้ดจาํนองเป็น

หลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวในวงเงิน 2,300 ลา้นบาท  

เงินกูย้มืจาํนวน 20 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือนรวม 83 เดือนหรือ 6 ปี 11 เดือน 

โดยชาํระดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6 ต่อปี ปีท่ี 3 เป็นตน้ไปในอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี เร่ิม

ชาํระเดือนแรกในเดือนเมษายน 2545 และมีเง่ือนไขในการชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2545 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 2.55 ลา้น

บาทและหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 16.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างรวมทั้งส่ิงปลกูสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั (บางส่วน)ไดจ้ดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงิน

กูย้มืดงักล่าวในวงเงิน 20 ลา้นบาท 

- เงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2544 บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาเงินกูย้มืต่างประเทศจาํนวน 12.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

โดยมีอตัราดอกเบ้ียสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระหวา่งธนาคารสิงคโปร์ร้อยละ  1.5 ต่อปี มีกาํหนดการชาํระคืนเงิน

ตน้ 5 งวด ทุก 12 เดือน และจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามจาํนวนท่ีตกลงกนัในสัญญา เร่ิมชาํระ

งวดแรกในเดือน เมษายน 2544 จาํนวน 8.76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน 25.60 ลา้นบาท และจาํนวน 27.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน

112.65 ลา้นบาท และจาํนวน 136.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

- เจา้หน้ีเช่าซ้ือ 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ ประกอบดว้ยสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเช่าซ้ือหลายสัญญาโดยมีเง่ือนไขชาํระหน้ีเป็นรายเดือน

รวม 48 งวด และ 24 งวด ผอ่นชาํระงวดละ 313,694 บาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2545 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทั

แสดงเจา้หน้ีเช่าซ้ือเป็นส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 1.48 ลา้นบาท และ 1.23 ลา้นบาท          

ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 1.86 ลา้นบาท และ 1.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ในงวด 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์สาํหรับใชใ้นการดาํเนิน

ธุรกิจมีกาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 60 งวด โดยผอ่นชาํระงวดละ 480,002 บาท และเม่ือครบกาํหนดสัญญาบริษทั

สามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 บริษทัแสดงหน้ีสิน

สัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 5.76 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน  21.17 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

ในปี 2544 และ 2543 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัสองแห่ง เพ่ือจดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย ์

สาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจมีกาํหนดชาํระค่าเช่าทุก 3 เดือน รวม 12 งวด และมีกาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 48 

เดือน ผอ่นชาํระงวดละ 1,701,823 บาท และ 600,211 บาท ตามลาํดบั เร่ิมชาํระงวดแรกวนัท่ี 1 สิงหาคม 2543และ วนัท่ี 

25 ธนัวาคม 2543 และเม่ือครบกาํหนดสัญญาบริษทัสามารถใชสิ้ทธ์ิขอซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยด์งักล่าว

ไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัแสดงหน้ีสินตามสัญญาเช่า

การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 14.01 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 11.57 ลา้นบาท และ 18.58 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

- เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 

บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายอุปกรณ์ทางการแพทย ์กบับริษทัแห่งหน่ึง มีมูลค่าตามสัญญา 12 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขชาํระ

หน้ีตามสัญญาดงัน้ี คือ 

ส่วนท่ี 1 ชาํระเงิน 10% ของมูลค่าตามสัญญาเป็นเงิน 1.2 ลา้นบาท 

ส่วนท่ี 2 ชาํระส่วนท่ีเหลือ 90% ของมูลค่าตามสัญญาชาํระเป็นรายเดือนรวม 36 งวด ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 

ชาํระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2544 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัแสดงเจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 4.25 ลา้นบาท และจาํนวน 4.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 3.40 

ลา้นบาท และจาํนวน 5.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในงวด 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายอุปกรณ์สาํนกังาน กบับริษทัแห่งหน่ึง มีมูลค่าตามสัญญา 0.53 ลา้นบาท โดยมี

เง่ือนไขชาํระหน้ีตามสัญญาดงัน้ี คือ 

ส่วนท่ี 1 ชาํระเงินในวนัทาํสัญญาเป็นเงิน 0.05 ลา้นบาท  

ส่วนท่ี 2 ชาํระส่วนท่ีเหลือโดยแบ่งชาํระเป็นรายเดือนรวม 24 งวด ในอตัรางวดละ 20,085.73 บาท ชาํระงวดแรกเดือน

มิถุนายน 2545 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 บริษทัแสดงเจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึ

จาํนวน 0.24 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 0.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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หมายเหตุ 8 - สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

บริษทัไดท้าํสัญญากบัธนาคารในประเทศบางแห่งเพ่ือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงกาํไร -

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นเงิน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในไตรมาส 2 ปี 2545 บริษทัไดท้าํหนงัสือขอยกเลิก

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บริษทัเกิดผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินการดงักล่าวสาํหรับงวด 2545 เป็น

เงินทั้งส้ินประมาณ 2.67 ลา้นบาท และสาํหรับปี 2544 ไดแ้บ่งผลกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัแห่งหน่ึงตามอตัราส่วนของเงินกูย้มืคงคา้งเป็นจาํนวนเงิน 25.09 ลา้นบาท ตามบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญากูย้มืเงิน

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2544 (ดูหมายเหตุ 2) กาํไรจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ส่วนท่ีเหลือแสดงรวมอยูใ่น

งบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิคา้งรับจากธนาคารสาํหรับสัญญาท่ียงัเหลืออยูไ่ดแ้สดงไวใ้น

งบดุล 

หมายเหตุ 9 - การเปล่ียนแปลงการตีราคาสินคา้คงเหลือ 

เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2544 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพกรใหเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัวธีิการคาํนวณ

ราคาทุนของสินคา้คงเหลือจากวธีิเขา้ก่อน - ออกก่อนมาเป็นวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั โดยเร่ิมตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี     

1 มกราคม 2544 ถึง 31 ธนัวาคม 2544 เป็นตน้ไป ซ่ึงบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงการคาํนวณราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ดงักล่าวเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ใหม่ท่ีบริษทัไดน้าํมาใช ้โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบ

อยา่งไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

หมายเหตุ 10 - การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2544 อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัจากทุนจดทะเบียน 356.25 ลา้น

บาท เป็น 500 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 14.375 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 20 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใน

อตัราส่วน 5 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2544 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2545 อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียน 500 

ลา้นบาท เป็น 750 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 25 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 24 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมให้

อตัราส่วน 2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2545 

หมายเหตุ 11 - การจ่ายเงินปันผล 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2545 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับหุน้จาํนวน 50 ลา้นหุน้  ในอตัรา

หุน้ละ 2 บาท เป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท  

ในไตรมาส 2 ปี 2545 บริษทัไดต้ดับญัชีเงินปันผลคา้งจ่ายท่ีคา้งชาํระเป็นระยะเวลานานโดยไม่มีผูม้ารับเป็นราย 0ได้

จาํนวนเงิน 8.46 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุน 
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หมายเหตุ 12 - สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีหอ้งชุดกบับริษทัแห่งหน่ึง มีกาํหนด 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2545 ถึงวนัท่ี 31 

มกราคม 2548 จ่ายชาํระค่าเช่า (รวมค่าบริการและค่าบริการส่วนกลาง) เดือนละ 79,793.03 บาท และมีเงินมดัจาํค่าเช่า

เป็นจาํนวนเงิน 338,009.46 บาท 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีหอ้งชุดกบับริษทัแห่งหน่ึง มีกาํหนด 2.5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2545 ถึงวนัท่ี 31 

มีนาคม 2548 จ่ายชาํระค่าเช่า (รวมค่าบริการและค่าบริการส่วนกลาง) เดือนละ 46,179.09 บาท และมีเงินมดัจาํค่าเช่าเป็น

จาํนวนเงิน 137,857.82 บาท 

หมายเหตุ 13 - สาํรองตามกฎหมาย 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ

หา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้ อยกวา่ร้อยละ

สิบของทุนจดทะเบียน 

หมายเหตุ 14 - ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ดงัต่อไปน้ี 

- บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเคร่ืองมือทางการแพทยจ์ากบริษทัแห่งหน่ึง ตามอตัราท่ีระบุวธีิคิดไวใ้น

สัญญา  

- บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาก่อสร้างอาคารเป็นจาํนวนประมาณ  6.93 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัใหญ่ 

และจาํนวนประมาณ1.82 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัยอ่ย 

- หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัแก่หน่วยงานราชการบางแห่งเป็น

เงินประมาณ 4.76 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัใหญ่ และ 3.33 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัยอ่ย 

- บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานเป็นจาํนวนเงิน 3.18 ลา้นบาท 

- บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าจา้งบริหารใหก้บับริษทั 3 แห่งเป็นจาํนวนเงินเดือนละ 0.25 ลา้นบาท 

- บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่ารถพยาบาลเป็นจาํนวนเงิน 24.21 ลา้นบาท 

- บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิสาํหรับค่าบริการและค่าดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์เป็นจาํนวน

เงิน 6.04 ลา้นบาท 

หมายเหตุ 15 - การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประกอบกิจการโรงพยาบาลเพียงประเภทเดียวจึงไม่แสดง

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
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