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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 

หมายเหตุ 1 - เกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงิน 

งบการเงินของบริษทั ไดจ้ดัทาํข้ึนตามประกาศกรมทะเบียนการคา้ ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2544 ภายใตพ้ระราชบญัญติั   

การบญัชี พ.ศ. 2543 และตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีใชใ้นประเทศไทย  

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนเป็นภาษาไทยตามระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมายไทย ซ่ึงแปลเป็นภาษาองักฤษเพ่ือ

ความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน 

งบการเงินรวมสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 ประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิต     

เวชการ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี  

  1สัดส่วนเงินลงทุน  

 2545 2544 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั 79 % 79 % 

 บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั - 100 % 

 บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 100 % 

 รายการและบญัชีระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสาํคญัไดต้ดัออกในการทาํงบการเงินรวม  

 งบกาํไรขาดทุนรวมไดร้วมผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ไดถ้กูจดัประเภทรายการใหม่

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 

หมายเหตุ 2 - ขอ้มูลทัว่ไป และรายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนและมีภมิูลาํเนาในประเทศไทยประกอบธุรกิจ     

โรงพยาบาล มีโรงพยาบาลในเครือข่ายจาํนวน 8 โรงพยาบาล บริษทัตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 ซอยศนูยว์จิยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุน้และ/

หรือกรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินตามมูลฐานท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทักบั

บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทักบับุคคล และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี และสาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2545 และ 2544 มีดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั  

  2545   2544   2545   2544  

 ลกูหน้ีการคา้  5,076,052 2,918,457 5,383,275 2,862,129 

 ลกูหน้ีจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 42,440,474 - 42,440,474 - 

 ลกูหน้ีจากการขายเงินลงทุน - 84,483,000 - 84,483,000 

 ลกูหน้ีอ่ืน 13,267,930 6,629,419 14,242,301 6,614,719 

 ดอกเบ้ียคา้งรับ 234,659,734 185,175,032 234,659,734 185,175,032 

 เงินล่วงหนา้ค่าหุน้ - 200,000,000 - 200,000,000 

 รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงานคา้งรับ 1,276,091 3,297,007 1,276,091 3,297,007 

 รายไดค้่าเช่าอุปกรณ์คา้งรับ  1,177,020 - 1,117,020 - 

 เงินทดรองจ่าย 1,074,964 841,826 1,084,126 927,288 

 เงินใหกู้ย้มื 543,054,072 1,155,822,924 544,255,023 1,157,023,875 

 เจา้หน้ีการคา้ 7,337,581 1,652,068 7,337,581 954,024 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  407,034 - 407,034 - 

 เจา้หน้ีจองซ้ือหุน้  - - - 2,500,000 

 เจา้หน้ีและเงินกูย้มื 19,903,397 20,140,643 - - 

 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 129,726 - - 

 รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 14,390,286 5,603,000 14,642,082 5,655,646 

 ดอกเบ้ียรับ 74,368,018 98,768,818 74,368,018 98,811,556 

 รายไดอ่ื้น 41,256,146 7,649,603 42,448,669 8,398,910 

 กาํไรจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา 

 ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

- 

 

25,092,301 

 

- 

 

25,092,301 

 กาํไรจากการไถ่ถอนหุน้กู ้ - 4,653,767 - 4,653,767 

 ขาดทุน (กาํไร) จากการขายเงินลงทุน (2,068,565) 3,197,798      (2,068,565) 3,197,798 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 26,117,972 - 26,117,972 

 ดอกเบ้ียจ่าย - 3,418,150 - 1,861,900 

 เงินปันผลจ่าย  14,260,950 5,389,125 14,260,950 5,389,125 

 ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน  1,119,142 1,000,000 1,119,142 1,000,000 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 48,933,095 16,059 50,131,617 - 

 ขายสินทรัพยถ์าวร  50,895,913 - 51,097,808 - 
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รายการคา้ระหวา่งกนั 

บริษทัมีนโยบายการกาํหนดราคาของรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ 

การขายเงินลงทุน 

- เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2545 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดัจาํนวน 

4,999,993 หุน้ในราคาหุน้ละ 2.50 ใหแ้ก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั มีผลกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าว 

จาํนวน 1.96 ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั    

เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั จนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน 

- เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2545 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ไบโอโมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์   

(ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 999,993 หุน้ในราคาหุน้ละ 10 บาท ใหแ้ก่บริษทั วฒันเวช จาํกดั มีผลกาํไรจากการขาย    

เงินลงทุนดงักล่าว จาํนวน 0.11 ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในหุน้

สามญัของบริษทั ไบโอโมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) 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 

- 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 แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในหุน้สามญั

ของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั จนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน 
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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 20 กรกฎาคม 2545 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัเพ่ิมทุนบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั จาํนวน 7,848,754 

หุน้ ในราคาหุน้ละ 15 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 117,731,310 บาท 

- เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2544 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนกบับริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 

จาํนวน 30 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นเงิน 300 ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51.18โดยวนัท่ีลงนาม

ในสัญญาฉบบัน้ีบริษทัไดจ่้ายชาํระเงินล่วงหนา้ค่าหุน้จาํนวน 200 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2545 บริษทัได้

ลดจาํนวนหุน้ลงเหลือ 28.4 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาทเป็นเงิน 284 ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 48.45 

และจ่ายเงินส่วนท่ีเหลือจาํนวน 84 ลา้นบาทแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2544 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนกบับริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 

36,794,017 หุน้ในราคาหุน้ละ 8 บาท 

- เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2544 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุน้สามญัดงัต่อไปน้ี 

1. ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั จากบริษทั วฒันเวช จาํกดั จาํนวน 7,640,000 หุน้ ในราคา

หุน้ละ 4.80 บาท 

2. ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั จากบริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั จาํนวน 3,000,000 

หุน้ ในราคาหุน้ละ 10.55 บาท 

การไถ่ถอนหุน้กู ้

ในไตรมาส 2 ปี 2544 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุน้กูท่ี้ถือโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 19.15 ลา้นบาท เป็นเหตุใหมี้กาํไรจาก

การไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวจาํนวน 4.65 ลา้นบาท แสดงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มื 

ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: บาท) 

 เงินใหกู้ย้มื ลกูหน้ี สุทธิ 

 บริษทัยอ่ย  -     1,200,951      1,200,951 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั    

 บริษทัร่วม    

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั  225,086,332 45,144,677 270,231,009 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ภเูกต็ จาํกดั 8,400,000 - 8,400,000 

 บริษทั วฒันเวช จาํกดั 151,515,523 - 151,515,523 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ จาํกดั 112,907,540   -  112,907,540 

  รวม 497,909,395 45,144,677 543,054,072 

 รวมเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 497,909,395 46,345,628 544,255,023 
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ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: บาท) 

 เงินใหกู้ย้มื  ลกูหน้ี สุทธิ 

 บริษทัยอ่ย    

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั  -     1,200,951      1,200,951 

 บริษทัร่วม    

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั  386,116,331 42,449,280 428,565,611 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ภเูกต็ จาํกดั 462,834,250 - 462,834,250 

 บริษทั วฒันเวช จาํกดั 151,515,523 - 151,515,523 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ จาํกดั    112,907,540   -     112,907,540 

  รวม 1,113,373,644 42,449,280 1,155,822,924 

 รวมเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,113,373,644 43,650,231 1,157,023,875 

เงินใหกู้ย้มืเหล่าน้ีบริษทัคิดดอกเบ้ียในอตัราเดียวกนักบัท่ีบริษทัจ่ายชาํระจริงบวกร้อยละ 0.25 - 0.50 ต่อปี MLR+1-2% 

ต่อปี, MLR-1% ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 7% ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั และบริษทั วฒันเวช 

จาํกดั โดยทาํบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญากูย้มืเงินเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2544 ผูกู้ไ้ดป้รับโครงสร้างหน้ีกบับริษทั          

โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั โดยเปล่ียนสกลุเงินของหน้ีเงินตน้คา้งชาํระจาํนวน 10.99 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น

สกลุเงินบาทเท่ากบั จาํนวนเงิน 486.64 ลา้นบาท (ซ่ึงสุทธิจากส่วนแบ่งกาํไร จากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้เป็นจาํนวนเงิน 25.09 ลา้นบาท ตามบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญากูย้มืเงินเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 

2544) และบนัทึกขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเงินกูอี้กจาํนวน 20.28 ลา้นบาท โดยผูกู้ย้อม

ใหคิ้ดดอกเบ้ีย ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2544 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7 ต่อปี และตั้งแต่ 

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2547 ในอตัราดอกเบ้ีย MLR จนกวา่จะชาํระหน้ีทั้งหมดเสร็จส้ิน มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย

เป็น  รายเดือนทุกเดือนรวม 122 เดือน หรือ 10 ปี 2 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีทาํบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีเง่ือนไข

ในการชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2545 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั ไดช้าํระ

หน้ีเงินตน้คืนทั้งจาํนวนเป็นจาํนวนเงิน 486.64 ลา้นบาท 

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 
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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 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั รวมดอกเบ้ียคา้งรับเป็น

จาํนวนเงิน 198.78 ลา้นบาทและ 188.69 ลา้นบาท ตามลาํดบัซ่ึงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานานและ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2545 และ 2544 บริษทัไดต้ั้ง สาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 9.58 ลา้นบาท ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญดงักล่าวเพียงพอเน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการปรับโครงสร้างกบับริษทัดงักล่าว และปัจจุบนับริษทั              

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั ตกลงท่ีจะนาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างมาเป็นหลกัประกนัใหก้บับริษทัโดยจะจด

จาํนองเป็น อนัดบัสอง ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการขอความยนิยอมกบัเจา้หน้ีท่ีจดจาํนองเป็นอนัดบัแรก  

เงินกูย้มืจากกรรมการของบริษทัยอ่ย 

เงินกูย้มืจากกรรมการของบริษทัยอ่ยมีกาํหนด 1 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี 

เจา้หน้ีและเงินกูย้มืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัยอ่ยไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถามใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี  

สัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาล  

บริษทัไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาล กบับริษทั 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 

เกณฑก์ารวดัค่าในการจดัทาํงบการเงิน  

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์น

การจดัทาํงบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  

บริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง ยกเวน้รายไดจ้ากการรับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลจะรับรู้รายไดต้าม

เกณฑเ์งินสด(ดูหมายเหตุ 2) 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  

บริษทัตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ เท่ากบัจาํนวนหน้ีท่ีคาดวา่จะเกบ็เงินไม่ได ้โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเกบ็หน้ี 

และการวเิคราะห์ฐานะของลกูหน้ีแต่ละราย 
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สินคา้คงเหลือ  

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน วธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม แสดงในมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และบริษทัอ่ืน ซ่ึงถือไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะยาวบนัทึกในราคาทุน และจะ

ปรับลดมูลค่าของเงินลงทุนในกรณีท่ีการลดมูลค่าดงักล่าวมีลกัษณะเป็นการถาวรสาํหรับเงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดโดยการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    

จะแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุน  และแสดงมูลค่ายติุธรรมสาํหรับเงินลงทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึง   

ผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

ท่ีดินแสดงในราคาประเมินซ่ึงประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระ ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าท่ีดินเพิ่มแสดงอยูใ่นส่วน

ของผูถื้อหุน้ อาคาร และอุปกรณ์แสดงในราคาทุน หกัค่าเส่ือมราคาสะสมซ่ึงคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงในอตัราตามเกณฑ์

อายกุารใชสิ้นทรัพยโ์ดยประมาณ สาํหรับบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย ยกเวน้สินทรัพยท่ี์ซ้ือมาก่อนปี 2531 คิดค่าเส่ือม

ราคาตามวธีิยอดลดลงสาํหรับบริษทัใหญ่ ดงัน้ี 

  จาํนวนปี  

 บริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ 

 อาคาร ส่ิงปลกูสร้าง และส่วนปรับปรุง  5  - 20  5 - 50 

 เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย ์เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้าํนกังานและอ่ืนๆ  3  - 10  3 - 10 

 ยานพาหนะ  5  -   8  5 -   8 

 สินทรัพยท่ี์ซ้ือมาก่อนปี 2531     

 อาคารและส่วนปรับปรุง  -  20 

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์  -  2.5 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และสินทรัพยแ์ละ     

หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือ    

ขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวแสดงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

บริษทับนัทึกรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงกาํไร-

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีทราบผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีแน่นอน ดว้ยผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศตามสัญญาซ้ือและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศนั้น โดยจะแปลงค่าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศท่ี

คงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินปีดว้ยอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นอตัราตลาด ณ วนัท่ีในงบดุล  

 รายไดร้อตดับญัชี 

รายไดร้อตดับญัชี ไดแ้ก่ เงินรับล่วงหนา้ค่ารักษาพยาบาลโครงการชีวมีีสุข (Life Privilege) กาํหนดตดับญัชีเป็นรายได้

ภายในระยะเวลา 10 ปี  
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การประมาณการ  

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ และตั้งขอ้สมมติฐาน

หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์และหน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว้ 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการบนัทึก และวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุล ซ่ึง

รวมถึงเงินสด เงินฝากธนาคาร ลกูหน้ี เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน ๆ เงินกูย้มื และเงินลงทุนไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละปี บนัทึกบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีประจาํปี  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่อง

สูงสุทธิหกัจากเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั

ระหวา่งปี 

หมายเหตุ 4 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะของบริษทั  

 2545 2544 2545 2544 

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,000,528,688 105,204,983 965,500,077 75,829,914 

 เงินฝากประจาํธนาคารไม่เกิน 3 เดือน       6,482,132     1,431,724     1,451,210   1,431,724 

 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,007,010,820 106,636,707 966,951,287 77,261,638 
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หมายเหตุ 5 - ลกูหน้ีการคา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 บริษทัมีลกูหน้ีการคา้จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี  

      (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะของบริษทั  

  2545   2544   2545   2544  

 ไม่เกิน 3 เดือน 105,582,741  65,853,449 100,048,541  59,240,285 

 มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 10,043,525    6,015,361 8,443,834    5,641,211 

 มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 6,047,255  10,021,151 5,124,752    9,754,185 

 มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป 19,845,634  16,805,423 18,516,029  15,911,440 

 รวม 141,519,155  98,695,384 132,133,156  90,547,121 

 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (33,349,923) (36,681,555) (32,320,991) (35,652,623) 

 ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 108,169,232  62,013,829 99,812,165   54,894,498 

หมายเหตุ 6 - สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 ประกอบดว้ย 

      (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะของบริษทั  

  2545   2544   2545    2544  

 เวชภณัฑ์ 25,212,944 28,850,301 23,290,057 27,427,264 

 พสัดุและอ่ืน ๆ     246,523     218,486   -    -  

 รวม 25,459,467 29,068,787 23,290,057 27,427,264 

หมายเหตุ 7 - เงินลงทุนในหุน้ทุนบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย ส่วนไดเ้สียในผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วม   

ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 รวมผลกาํไร 

สุทธิประมาณ 36.51 ลา้นบาท และ 10.16 ลา้นบาทคาํนวณตามงบการเงินของบริษทัร่วมดงักล่าวท่ียงัไม่ไดผ้า่นการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี เน่ืองจากบริษทัร่วมไม่สามารถจดัส่งงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีไดท้นัตาม

กาํหนด  
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รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียด ดงัน้ี  

    (หน่วย: พนับาท) 
  สดัส่วน  เงินลงทุน  

  เงินลงทุน ทุน วธีิ วธีิ 

 ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ  (ร้อยละ)   ชาํระแลว้   ราคาทุน   ส่วนไดเ้สีย   เงินปันผล  

   2545   2544   2545   2544   2545   2544   2545   2544   2545   2544  

 บริษทัยอ่ย 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล 79.00 79.00 105,000 105,000   96,775 96,775 121,970 113,317   2,074   -  

 บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั ศูนยเ์ซ็นทรัลแลป - 100.00 - 12,500   -  12,500   -  11,103   -    -  

   บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ศูนยเ์ซ็นทรัลแลป - 100.00 - 2,500   -     2,500   -      2,409   -    -  

 รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        96,775 111,775 121,970 126,829   2,074   -  

 บริษทัร่วม 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 41.94 41.94 280,000 140,000 223,489 105,758 303,282 174,367 11,742 11,742 

 บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 48.00 48.00 120,000 120,000 132,480 132,480 164,680 157,332 4,320 1,440 

 บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 49.00 49.00 21,430 21,430 52,500 52,500 64,786 63,024 3,675 3,675 

 บริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั โรงพยาบาล 38.20 38.20 200,000 200,000 36,672 36,672 34,448 35,552 - - 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั  โรงพยาบาล 49.01 - 400,000 - 210,080 - 206,122 - - - 

 บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 36.79 36.79 1,000,000 1,000,000 294,352 294,352 274,568 294,352 -   -  

 10บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 48.45 - 586,119 - 284,000   -  276,323   -    -    -  

 รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม      1,233,573 621,762 1,324,209 724,627   19,737    16,857 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

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

 12บริษทั 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   -    -    -    -  

 บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั ศูนยเ์ซ็นทรัลแลป 0.0001 - 50,000 -   -           -   -    -    -    -  

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ศูนยเ์ซ็นทรัลแลป 0.0007 - 10,000 -          2   -    -    -    -    -  

      67,652 67,700  -  -  - - 

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

 รวมเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั          62,794   67,650   -    -    -    -  

 รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     1,393,142 801,187 1,446,179  851,456   21,811    16,857 
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หมายเหตุ 8 - ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

งบการเงินรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 

 (หน่วย: บาท) 

          ราคาทุน   ค่าเส่ือมราคาสะสม             ราคาตามบญัชี  

 ยอดตน้ปี ซ้ือเพิ่ม จาํหน่าย      โอนเขา้ โอนออก/ ยอดปลายปี       ยอดยกมา          ค่าเส่ือมราคา ลดลง โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายปี  ยอดตน้ปี ยอดปลายปี 

     ค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินในราคาประเมิน               

   ตามราคาทุนเดิม 150,422,548 48,788,582 - - - 199,211,130  - - - - - - 150,422,548 199,211,130 

   ส่วนเพิ่มจากการปรับมูลค่า 335,869,452   -    -    -    -   335,869,452   -    -    -    -    -    -  335,869,452 335,869,452 

               รวม 486,292,000 48,788,582 - - -     535,080,582 - - - - - - 486,292,000 535,080,582 

   อาคาร  ส่ิงปลูกสร้าง               

      และส่วนปรับปรุง 1,100,222,083 14,954,636 - 41,702,876 -  1,156,879,595 201,824,939 33,535,641 - - - 235,360,580 898,397,144 921,519,015 

   เคร่ืองมืออุปกรณ์                

      การแพทย ์เคร่ืองตกแต่ง                

      ติดตั้ง และเคร่ืองใช ้               

      สาํนกังานและอ่ืนๆ 1,149,807,660 151,014,396 112,065,164 15,097,418 -  1,203,854,310 656,884,632 108,813,314 78,637,816 - - 687,060,130 492,923,028 516,794,180 

   ยานพาหนะ 52,334,289  15,594,955 975,655 - - 66,953,589 35,001,330 7,017,692 913,890  - 41,105,132 17,332,959 25,848,457 

   ส่วนปรับปรุงระหวา่งทาํ 16,839,520 27,751,383 - - 41,634,289 2,956,614 - - - - - - 16,839,520 2,956,614 

   เคร่ืองมือและอุปกรณ์               

      การแพทยร์ะหวา่งติดตั้ง       21,539,091   2,306,667   -     -   20,071,715        3,774,043   -    -    -    -    -    -       21,539,091        3,774,043 

               รวม 2,827,034,643 260,410,619 113,040,819 56,800,294 61,706,004 2,969,498,733 893,710,901 149,366,647 79,551,706   -    -  963,525,842 1,933,323,742 2,005,972,891 
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 

 (หน่วย :บาท) 

          ราคาทุน   ค่าเส่ือมราคาสะสม             ราคาตามบญัชี  

 ยอดตน้ปี ซ้ือเพิ่ม จาํหน่าย      โอนเขา้ โอนออก/ ยอดปลายปี        ยอดยกมา         ค่าเส่ือมราคา ลดลง โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายปี  ยอดตน้ปี ยอดปลายปี 

     ค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินในราคาประเมิน               

   ตามราคาทุนเดิม 70,422,548 48,788,582 - - - 119,211,130 - - - - - - 70,422,548 119,211,130 

   ส่วนเพิ่มจากการปรับมูลค่า 322,877,452   -    -    -    -     322,877,452   -    -    -    -    -    -  322,877,452 322,877,452 

               รวม 393,300,000 48,788,582 - - -      442,088,582 - - - - - - 393,300,000 442,088,582 

   อาคาร  ส่ิงปลูกสร้าง               

      และส่วนปรับปรุง 1,052,696,133 13,889,642 - 41,702,876  - 1,108,288,651 181,945,288 31,078,716  - - - 213,024,004 870,750,845 895,264,647 

   เคร่ืองมืออุปกรณ์                

      การแพทย ์เคร่ืองตกแต่ง                

      ติดตั้ง และเคร่ืองใช ้               

      สาํนกังานและอ่ืนๆ 1,096,066,516 146,412,507 110,491,999 15,097,418 - 1,147,084,442 617,875,332 102,508,512 77,262,416 - - 643,121,428 478,191,184 503,963,014 

   ยานพาหนะ 47,507,907 14,269,410 457,350 - - 61,319,967 30,579,068 6,566,677 395,586            - - 36,750,159 16,928,839 24,569,808 

  ส่วนปรับปรุงระหวา่งทาํ 16,839,520 27,665,783 - - 41,634,289 2,871,014   -    -    -    -    -    -  16,839,520 2,871,014 

   เคร่ืองมือและอุปกรณ์               

      การแพทยร์ะหวา่งติดตั้ง       15,631,455   2,267,014   -    -  15,166,005     2,732,464   -    -    -    -    -    -       15,631,455      2,732,464 

               รวม 2,622,041,531 253,292,938 110,949,349 56,800,294 56,800,294 2,764,385,120 830,399,688 140,153,905 77,658,002   -    -  892,895,591 1,791,641,843 1,871,489,529 
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ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 สาํหรับบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

     (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 2545 2544 2545 2544 

ค่าเส่ือมราคา  149,366,647 131,119,129 140,153,905 121,935,576 

ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกูท่ี้บนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนอาคารมีจาํนวนประมาณ 86.29 ลา้นบาท สาํหรับ   

บริษทัใหญ่ 

ในปี 2542 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดว้า่จา้งบริษทัประเมินราคาอิสระ ประเมินราคาท่ีดินทั้งหมดของบริษทั (รวมท่ีดินท่ียงั

ไม่ไดใ้ชเ้พ่ือการดาํเนินงาน) ซ่ึงมีราคาทุนเดิมประมาณ 210 ลา้นบาท และ 80 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตามรายงานการ

ประเมินราคาลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2542 และ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2542 ตามลาํดบั ระบุวา่บริษทัประเมินราคาใชว้ธีิการ

ประเมินราคาแบบวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด ( Market Approach) โดยราคาตลาดยติุธรรมของท่ีดินดงักล่าว ณ วนัท่ี     

รายงานมีราคาประเมิน 637 ลา้นบาท และ 93 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกวา่ราคาทุนเดิมของท่ีดินประมาณ 

427 ลา้นบาท และ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทับนัทึกส่วนต่างของราคาทุนเดิมและราคาประเมินของท่ีดินดงักล่าวไว้

ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าท่ีดินเพิ่ม”ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล  

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างรวมทั้งส่ิงปลกูสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทัไดจ้ดทะเบียนจาํนองกบัธนาคารในประเทศ

แห่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาว 

หมายเหตุ 9 - ท่ีดินส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พ่ือการดาํเนินงาน 

ท่ีดินส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พ่ือการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

  2545   2544  

 17ท่ีดินในราคาประเมินตามราคาทุนเดิม 139,654,490 139,654,490 

 ส่วนเพิ่มจากการปรับมูลค่า 104,245,510 104,245,510 

 รวม 243,900,000 243,900,000 

ในปี 2542 บริษทัไดป้ระเมินราคาท่ีดินใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 

ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พ่ือการดาํเนินงานมีจาํนวน

ประมาณ 29.0 ลา้นบาท 
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หมายเหตุ 10 - หน้ีสินระยะยาวอ่ืน 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

  2545   2544  

 เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ 1,871,641,291 1,930,138,875 

 เงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ 143,670,973 163,526,489 

 เจา้หน้ีเช่าซ้ือ 2,610,776 2,280,414 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 76,742,376     32,585,006 

 เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น       5,997,957        9,697,000 

 รวม 2,100,663,373 2,138,227,784 

 หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     (94,123,643)    (57,488,438) 

 สุทธิ 2,006,539,730 2,080,739,346 

- หุน้กู ้

บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ ชนิดทยอยคืนเงินตน้ มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มูลค่าหุน้

กูท่ี้ตราไว ้หุน้ละ 1,000 บาท จาํนวน 500,000 หุน้ กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน รวม 12 งวด และเร่ิมชาํระงวดแรก

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2543 ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ทุกวนัท่ี 28 มิถุนายน และ 28 ธนัวาคม ในอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเฉล่ีย 

MLR จากธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง 

 ในปี 2544 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุน้กูบ้างส่วนก่อนครบกาํหนดเป็นจาํนวน 258,500 เป็นเหตุใหมี้กาํไรจากการไถ่ถอนหุน้กู้

 ดงักล่าว จาํนวนเงิน 4 5.57 ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2544  

- เงินกูย้มืจากธนาคารประกอบดว้ย 

เงินกูย้มืจาํนวน 22 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนรวม 60 งวด จนถึงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2546 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

MLR+0.5 ต่อปี คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองหอ้งชุดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 บริษทัไดแ้สดง   

เงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 3.50 ลา้นบาท และ 4.44 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 3.50 ลา้นบาท 

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 13 ธนัวาคม 2545 บริษทั ไดจ่้ายชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งจาํนวน และ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2544 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 

6.19 ลา้นบาท และ หน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 66.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศในวงเงินกูย้มืจาํนวน 2,300 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นรายเดือน

ทุกเดือนรวม 108 เดือน โดยชาํระดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2-6 ต่อปี ปีท่ี 3 เป็นตน้ไปในอตัรา

ดอกเบ้ียเฉล่ีย MLR จากธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง เร่ิมชาํระเดือนแรกในเดือนธนัวาคม 2544 และมีเง่ือนไขในการชาํระคืน

เงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของ

หน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 1,850 ลา้นบาท 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างรวมทั้งส่ิงปลกูสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั 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 31 ธนัวาคม 

2545 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 2.61 ลา้น

บาทและหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 15.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างรวมทั้งส่ิงปลกูสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั (บางส่วน)ไดจ้ดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงิน

กูย้มืดงักล่าวในวงเงิน 20 ลา้นบาท 

- เงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2543 บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ

ประกอบดว้ยเงินกูย้มืร่วมและตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวนทั้งส้ิน 43 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี 2543 และ 2544 

บริษทัไดท้าํสัญญาไถ่ถอนเงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่ายก่อนกาํหนดบางสัญญาในราคา 12.06 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

และ 21.39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาตามลาํดบั ทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรจากการไถ่ถอนหน้ีเป็นจาํนวนเงิน 126.22 ลา้นบาท 

และ 128.31 ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนปี 2543 และ 2544 ตามลาํดบั สาํหรับเงินกูย้มืส่วนท่ีเหลือจาํนวน 12.45 

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาเงินกูฉ้บบัใหม่ เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2544 โดยมีอตัราดอกเบ้ียสูง

กวา่อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระหวา่งธนาคารสิงคโปร์ร้อยละ 1.5 ต่อปี มีกาํหนดการชาํระคืนเงินตน้ 5 งวด ทุก 12 

เดือน และจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามจาํนวนท่ีตกลงกนัในสัญญา เร่ิมชาํระงวดแรกในเดือน 

เมษายน 2544 จาํนวน 8.76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึง

ปี จาํนวน 58.53 ลา้นบาท และจาํนวน 27.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 85.14 ลา้นบาท และ

จาํนวน 136.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

- เจา้หน้ีเช่าซ้ือ 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ ประกอบดว้ยสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเช่าซ้ือหลายสัญญาโดยมีเง่ือนไขชาํระหน้ีเป็นรายเดือน

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

เป็นส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 1.48 ลา้นบาท และ 1.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสิน

ระยะยาวจาํนวน 1.13 ลา้นบาท และ 1.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ในปี 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัสองแห่ง เพ่ือจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์สาํหรับใชใ้นการดาํเนิน

ธุรกิจมีกาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 60 งวด โดยผอ่นชาํระงวดละ 1,060,002 บาท และเม่ือครบกาํหนดสัญญาบริษทั

สามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัแสดงหน้ีสิน

สัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 12.73 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 45.54 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

ในปี 2544 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัสองแห่ง เพ่ือจดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย ์สาํหรับใชใ้น

การดาํเนินธุรกิจมีกาํหนดชาํระค่าเช่าทุก 3 เดือน รวม 12 งวด และมีกาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 48 เดือน ผอ่นชาํระ

งวดละ 1,701,823 บาท และ 600,211บาท ตามลาํดบั และเม่ือครบกาํหนดสัญญาบริษทัสามารถใชสิ้ทธ์ิขอซ้ืออุปกรณ์

ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 บริษทัแสดงหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 10.90 ลา้นบาท และ14.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 7.57 

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 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 บริษทัแสดงเจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปีจาํนวน 4.13 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 1.52 ลา้นบาท และ 5.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายอุปกรณ์สาํนกังาน กบับริษทัแห่งหน่ึง มีมูลค่าตามสัญญา 0.53 ลา้นบาท โดยมี

เง่ือนไขชาํระหน้ีตามสัญญาดงัน้ี คือ 

ส่วนท่ี 1 ชาํระเงินในวนัทาํสัญญาเป็นเงิน 0.05 ลา้นบาท  

ส่วนท่ี 2 ชาํระส่วนท่ีเหลือโดยแบ่งชาํระเป็นรายเดือนรวม 24 งวด ในอตัรางวดละ 20,086 บาท ชาํระงวดแรกเดือน

มิถุนายน 2545 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัแสดงเจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

จาํนวน 0.24 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 0.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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หมายเหตุ 11 - สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

บริษทัไดท้าํสัญญากบัธนาคารในประเทศบางแห่งเพ่ือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงกาํไร-

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นเงิน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในไตรมาส 2 ปี 2545 บริษทัไดท้าํหนงัสือขอยกเลิก

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บริษทัเกิดผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินการดงักล่าวสาํหรับงวด 2545 เป็น

เงินทั้งส้ิน 2.67 ลา้นบาท และในปี 2544 บริษทัเกิดผลกาํไรจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเงิน

ทั้งส้ิน 3.08 ลา้นบาท และไดแ้บ่งผลกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงตามอตัราส่วน

ของเงินกูย้มืคงคา้งเป็นจาํนวนเงิน 25.09 ลา้นบาท ตามบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญากูย้มืเงินเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2544 

(ดูหมายเหตุ 2) กาํไรจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ส่วนท่ีเหลือแสดงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิคา้งรับจากธนาคารสาํหรับสัญญาท่ียงัเหลืออยูไ่ดแ้สดงไวใ้น

งบดุล 

หมายเหตุ 12 - การเปล่ียนแปลงการตีราคาสินคา้คงเหลือ 

เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2544 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากรมสรรพกรใหเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัวธีิการคาํนวณ

ราคาทุนของสินคา้คงเหลือจากวธีิเขา้ก่อน - ออกก่อนมาเป็นวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั โดยเร่ิมตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี     

1 มกราคม 2544 ถึง 31 ธนัวาคม 2544 เป็นตน้ไป ซ่ึงบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงการคาํนวณราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ใหม่ท่ีบริษทัไดน้าํมาใช ้โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบ

อยา่งไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

หมายเหตุ 13 - 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 2 4 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมให้

อตัราส่วน 2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2545 

หมายเหตุ 14 - การจ่ายเงินปันผล 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2545 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับหุน้จาํนวน 50 ลา้นหุน้ในอตัรา

หุน้ละ 2 บาท เป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท  

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2544 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลกาํไรจากการดาํเนินงาน

ของบริษทัสาํหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2544 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2544 ในอตัราหุน้ละ 1 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 35.625 ลา้นบาท  

ในไตรมาส 2 ปี 2545 บริษทัไดต้ดับญัชีเงินปันผลคา้งจ่ายท่ีคา้งชาํระเป็นระยะเวลานานโดยไม่มีผูม้ารับเป็นราย 0ได้

จาํนวนเงิน 8.46 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุน 
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หมายเหตุ 15 - สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน มีกาํหนด  10 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2545 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2549 จ่ายชาํระค่าเช่า 

เดือนละ 115,000 บาทและตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2549 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 จ่ายชาํระค่าเช่า เดือนละ 150,000 บาท 

และมีเงินมดัจาํค่าเช่าเป็นจาํนวนเงิน 115,000 บาท 

หมายเหตุ 16 - สาํรองตามกฎหมาย 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ

หา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ

สิบของทุนจดทะเบียน 

หมายเหตุ 17 - ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและจาํนวนพนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 มีดงัน้ี 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 2545 2544 2545 2544 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน (พนับาท) 598,624 495,772 546,181 450,564 

 จาํนวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (คน) 1,595 1,477 1,354 1,242 

หมายเหตุ 18 - กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานท่ีจดทะเบียน 

บริษทัไดจ้ดัตั้งเงินกองทุนเล้ียงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ .ศ. 2530 ตามระเบียบ

กองทุนบริษทัและพนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนเป็นร้อยละของเงินเดือนพนกังาน โดยพนกังานจะไดรั้บเงิน  

สมทบของบริษทัเม่ือลาออกจากบริษทัภายหลงัจากท่ีทาํงานครบกาํหนด 5 ปี บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนเพ่ือบริหาร

กองทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ดงันั้นรายการดงักล่าวจึงไม่ปรากฏในงบดุล 

บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํหรับปี 2545 และ 2544 เป็นจาํนวนเงิน 6,168,336 บาท และ 5,700,469 บาท ตามลาํดบั 

หมายเหตุ 19 - ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ดงัต่อไปน้ี 

- บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเคร่ืองมือทางการแพทยจ์ากบริษทัแห่งหน่ึง ตามอตัราท่ีระบุวธีิคิดไวใ้น

สัญญา  

- บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีดินเป็นจาํนวนเงิน 0.12 ลา้นบาทต่อเดือน (หมายเหตุ 15) 

- หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัแก่หน่วยงานราชการบางแห่งเป็นเงิน

ประมาณ 5.99 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัใหญ่ และ 3.33 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัยอ่ย 

- บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานเป็นจาํนวนเงิน 2.31 ลา้นบาท 

- บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าจา้งบริหารใหก้บับริษทั 3 แห่งเป็นจาํนวนเงินเดือนละ 0.25 ลา้นบาท 
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หมายเหตุ 20 - การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประกอบกิจการโรงพยาบาลเพียงประเภทเดียวจึงไม่แสดง

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  

หมายเหตุ 21 - การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็กาํไรหรือ เพ่ือ

การคา้ 

นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั วธีิการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั           

สินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ท่ี 3 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัมีความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ บริษทัใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือ

ลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน และเพ่ือช่วยในการ

บริหารสภาพคล่องของเงินสด โดยการจดัทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงมี          

รายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 2545 2544 

ยอดเงินกู ้  -  3.69 

ยอดป้องกนัความเส่ียง  -  2.45 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบดุลนั้นเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอนั

จะมีผลในทางลบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในปีปัจจุบนัและในอนาคต ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากโครงสร้าง

และลกัษณะของรายการในสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุน้ นอกจากน้ียงัเกิดจากระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัในการ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียระหวา่งรายการทางดา้นสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  
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ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 บริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย

ดงัน้ี 

2545 

  พนับาท  

 อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ีย(ร้อยละ)  

 ปรับข้ึนลงตาม  ปรับข้ึนลงตาม  

  อตัราตลาด   อตัราดอกเบ้ียคงท่ี   รวม   อตัราตลาด   คงท่ี  

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินฝากธนาคาร 965,500 7,579 973,079 0 -1.0 1.0 

เงินใหกู้ย้มื 494,225 50,000 544,255 6.0-9.0 3.0 

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 2,015,312 - 2,015,312 2.0-7.25 - 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - 85,351 85,351 - 3.9-7.5 

2544 

  พนับาท  

 อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ีย(ร้อยละ)  

 ปรับข้ึนลงตาม  ปรับข้ึนลงตาม  

  อตัราตลาด   อตัราดอกเบ้ียคงท่ี   รวม   อตัราตลาด   คงท่ี  

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินฝากธนาคาร 75,830 6,218 82,048 0-2.0 1.0 

เงินใหกู้ย้มื 1,107,024 50,000 1,157,024 6.25-9.25 3.0 

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 2,093,666 - 2,093,666 4.3-7.25 - 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - 44,562 44,562 - 3.9-7.5 

บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้แยกตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ดงัน้ี  

2545 

  พนับาท  

  เม่ือทวงถาม   ไม่เกิน 1 ปี   1 - 5 ปี   มากกวา่ 5 ปี  

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินฝากธนาคาร 965,500 7,579 - - 

เงินใหกู้ย้มื 544,255 - - - 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 64,642 100,670 1,850,000 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - 29,482 55,869 - 
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2544 

  พนับาท  

  เม่ือทวงถาม   ไม่เกิน 1 ปี   1 – 5 ปี   มากกวา่ 5 ปี  

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินฝากธนาคาร 75,830 6,218 - - 

เงินใหกู้ย้มื 1,157,024 - - - 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 37,883 205,782 1,850,000 

เงินกูย้มืระยะยาว - 19,606 24,957 - 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหน้ีการคา้ 

บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหน้ีการคา้ โดยบริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ี

ระมดัระวงัและใหบ้ริการกบัลกูคา้โดยมีการเรียกเงินมดัจาํล่วงหนา้บางส่วนจากลกูคา้เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนั ดงันั้น

บริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากการเรียกชาํระหน้ีจากลกูหน้ีเหล่านั้นเกินกวา่จาํนวนท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัย

จะสูญแลว้ 

ความเส่ียงดา้นเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและบริษทั โดยบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมบางแห่งไดน้าํ

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง และ/หรืออุปกรณ์ทางการแพทยม์าเป็นหลกัประกนักูย้มืเงินของบริษทั 

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตาม
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