
 

 

 

 

 

 

 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2546 

และ 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบดุลรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 และงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหก

เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ รวม และงบกระแสเงินสด รวม สาํหรับงวดหก

เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทาน งบดุล ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2546 และงบกาํไรขาดทุน สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  และงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด เฉพาะบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) สาํหรับงวดหก

เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบ การเงิน

เหล่าน้ี  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการ รายงาน ต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการ สอบทาน ของขา้พเจา้ งบกาํไร     

ขาดทุนรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2545 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ของ

เฉพาะบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไดเ้สนอ

รายงานลงวนัท่ี 2 สิงหาคม 2545 วา่ยกเวน้ผลกระทบต่องบการเงินจากการคาํนวณราคาเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี

ส่วนไดเ้สียโดยใชง้บการเงินของบริษทัร่วมดงักล่าวท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี และความ

เพียงพอของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่พบส่ิงอ่ืนท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบ ทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี เก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผน

และปฏิบติังาน สอบทาน เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่ง พอประมาณ วา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ การสอบ ทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั โดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการ สอบถามบุคลากรของกิจการ และการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้
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ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 ณ วนัท่ี 3 0 มิถุนายน 254 6 เงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 

1,337.81ลา้นบาท คาํนวณมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียโดยใชง้บการเงินของบริษทัร่วมดงักล่าวท่ียงัไม่ไดผ้า่นการ       

สอบทานโดยผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีส่วนแบ่งกาํไรจาํนวน 67.18 ลา้นบาท และ 91.20 ลา้นบาท แสดงรวมอยูใ่นงบกาํไร

ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 3 0 มิถุนายน 254 6 

ตามลาํดบั 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีอาจมีความไม่แน่นอนในเร่ืองการชาํระหน้ีเป็นจาํนวนเงิน 203.54 ลา้นบาท บริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่

หน้ีสงสยัจะสูญแลว้จาํนวน 9.58 ลา้นบาท ทั้งน้ีท่ีประชุมใหญ่สามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 17 

เมษายน 2546 และ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2546 ตามลาํดบั ไดมี้มติพิเศษใหบ้ริษทัดงักล่าวดาํเนินการลดทุนและเพิ่มทุน

จาํนวน 250 ลา้นบาท และมีแผนท่ีจะนาํเงินจากการเพิ่มทุนบางส่วนมาชาํระคืนหน้ีเงินตน้ทั้งจาํนวนใหบ้ริษทัตาม

แผนการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ซ่ึงค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญดงักล่าวอาจไม่

เพียงพอเน่ืองจากบริษทัอยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ีกบับริษทัดงักล่าว ดงันั้นผลกระทบของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ

ต่อ     งบการเงินข้ึนอยูก่บัผลของการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู ่

ยกเวน้ผลกระทบต่องบการเงินจากเร่ืองท่ีกล่าวในวรรคท่ีสามและส่ี ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงอ่ืนท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ งบการเงิน

ดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัเฉพาะบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ก่อนปรับปรุงใหม่  

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขเร่ืองการคาํนวณมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี

ส่วนไดเ้สียโดยใชง้บการเงินของบริษทัร่วมดงักล่าวท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และความเพียงพอของค่าเผือ่

หน้ีสงสยัจะสูญ ตามรายงานลงวนัท่ี  11 กมุภาพนัธ์ 2546 ต่อมาในงวด 2546 บริษทัไดน้าํงบการเงินของบริษทัร่วม

ดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีมาปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สียใหม่ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ดงันั้น บริษทัจึงไดป้รับปรุงงบการเงิน

สาํหรับปี 2545 ใหม่ งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ท่ีแสดงเปรียบเทียบจดัทาํข้ึนจากงบการเงิน

ดงักล่าวภายหลงัรายการปรับปรุงขา้งตน้ 

 

(นายเทอดทอง เทพมงักร) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3787 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 
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4 สิงหาคม 2546 



ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

มิถุนายน 2546 ธนัวาคม 2545 มิถุนายน 2546 ธนัวาคม 2545

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” (ปรับปรุงใหม่) “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ “สอบทานแลว้” “ตรวจสอบแลว้” “สอบทานแลว้” “ตรวจสอบแลว้”

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 549,698 1,007,011 460,177 966,951

เงินลงทุนชัว่คราว 11,672 11,636 6,163 6,128

ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 4 127,222 108,169 103,358 99,812

สินคา้คงเหลือ 30,344 25,460 25,492 23,290

ดอกเบ้ียคา้งรับ 225,994 234,736 225,972 234,732

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 8,988 42,440 14,970 42,440

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 47,488 31,535 56,846 31,418

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,001,406 1,460,987 892,978 1,404,771

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 5,8 1,611,051 1,388,455                 2,189,997                 1,510,425 

เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 58,574 62,794                      58,574                      62,794 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6,804 6,381                        6,804                        6,381 

ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 3 399,954 543,054 401,155                    544,255 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 7 2,473,232 2,005,973 1,894,293                 1,871,490 

ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พ่ือดาํเนินงาน 243,900 243,900                    243,900                    243,900 

ค่าความนิยม-สุทธิ 2 5,618 -                          -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 17,188 22,322 15,505                      20,720 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,816,321 4,272,879 4,810,228 4,259,965

รวมสินทรัพย์ 5,817,727 5,733,866 5,703,206 5,664,736

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2546 และ วนัที ่31 ธันวาคม 2545

สินทรัพย์

 พนับาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

มิถุนายน 2546 ธนัวาคม 2545 มิถุนายน 2546 ธนัวาคม 2545

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” (ปรับปรุงใหม่) “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ “สอบทานแลว้” “ตรวจสอบแลว้” “สอบทานแลว้” “ตรวจสอบแลว้”

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน                        8,000 -                          -                          -                          

เจา้หน้ีการคา้ 172,950 144,903 149,742                   138,184                   

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 502 -                          -                          -                          

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 16,900 -                          -                          -                          

หน้ีสินระยะยาวอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 210,222 94,124 206,994                   94,124                    

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,131 19,903 -                          -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 35,902 43,090 34,699                    39,922                    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 127,878 77,573 134,008                   71,294                    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 37,192                      42,260 35,928                    41,699                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 629,677 421,853 561,371 385,223

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 6 1,868,289                 2,006,540 1,854,549                2,006,540                

รายไดร้อตดับญัชี 112,356                      67,168 112,356                   67,168                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,354                        5,036 7,270                      4,959                      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน                 1,987,999                 2,078,744 1,974,175                2,078,667                

รวมหนีสิ้น                 2,617,676                 2,500,597 2,535,546                2,463,890                

        งบการเงินเฉพาะบริษทังบการเงินรวม

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

 พนับาท

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2546 และ วนัที ่31 ธันวาคม 2545

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4



หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

มิถุนายน 2546 ธนัวาคม 2545 มิถุนายน 2546 ธนัวาคม 2545

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” (ปรับปรุงใหม่) “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ “สอบทานแลว้” “ตรวจสอบแลว้” “สอบทานแลว้” “ตรวจสอบแลว้”

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 75,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 75,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท                    750,000                    750,000                    750,000                    750,000 

ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่)ทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั                 1,567,600                 1,567,600                 1,567,600                 1,567,600 

ส่วนเกินทุนอ่ืน                    437,387                    437,387                    437,387                    437,387 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนอ่ืน                         (575)                         (950)                         (575)                         (950)

กาํไรสะสม 9

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 59,000                      46,125                      59,000                      46,125 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8 354,248                    400,684                    354,248                    400,684 

รวมส่วนของผู้เป็นผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่                 3,167,660                 3,200,846                 3,167,660                 3,200,846 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                      32,391                      32,423 -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                 3,200,051                 3,233,269                 3,167,660                 3,200,846 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น                 5,817,727                 5,733,866                 5,703,206                 5,664,736 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

 พนับาท

      งบการเงินเฉพาะบริษทั

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2546 และ วนัที ่31 ธันวาคม 2545

งบดุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

งบกาํไรขาดทุน "สอบทานแลว้"

สําหรับแต่ละงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2546 และ 2545

หมายเหตุ 2546 2545 2546 2545

รายได้ 3

รายไดค้่าบริการคนไข้ 671,356 565,907 624,693 511,647 

รายได้อืน่

รายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 7,901 7,115 7,717 6,950 

ดอกเบ้ียรับ 8,565 19,963 8,435 19,888 

อ่ืน ๆ 18,429 20,542 17,253                    20,741 

รวมรายได้อืน่ 34,895 47,620 33,405 47,579 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 63,590 4,636 62,604                    14,450 

รวมรายได้ 769,841 618,163 720,702 573,676 

ค่าใช้จ่าย 3

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 411,379 352,687 380,271 326,622 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 202,008 157,480 186,729 145,934 

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,602 4,570 4,413 4,384 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 7,224 5,571 6,809 4,858 

ค่าความนิยมตดับญัชี 56 -                          -                          -                          

ขาดทุนจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้-สุทธิ -                          2,246 -                          2,246 

รวมค่าใช้จ่าย 625,269 522,554 578,222 484,044 

กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงินได้ 144,572 95,609 142,480 89,632 

ดอกเบีย้จ่าย 21,136 32,560 21,292 32,172 

ภาษเีงินได้ 19,225 20,785 17,328                    16,535 

กาํไรหลงัภาษเีงินได้ 104,211 42,264 103,860 40,925 

กาํไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (351)                      (1,339) -                          -                          

กาํไรสุทธิ 103,860 40,925 103,860 40,925 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.38 0.75 1.38 0.75 

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 75,000,000 54,670,330 75,000,000 54,670,330 

งบการเงินเฉพาะบริษทั

 พนับาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

งบกาํไรขาดทุน "สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2546 2545 2546 2545

รายได้ 3

รายไดค้่าบริการคนไข้ 1,338,054 1,089,876 1,259,029 1,005,425 

รายได้อืน่

รายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 15,454 13,602 15,087 13,254 

ดอกเบ้ียรับ 19,577 40,383 19,430 40,302 

กาํไรจากการปรับดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งจ่าย -                          17,689 -                          17,689 

อ่ืน ๆ 26,193 31,295 25,074                    31,445 

รวมรายได้อืน่ 61,224 102,969 59,591 102,690 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 86,885 7,398 86,259                    16,408 

รวมรายได้ 1,486,163 1,200,243 1,404,879 1,124,523 

ค่าใช้จ่าย 3

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 807,310 677,623 754,265 631,103 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 377,240 310,626 352,562 289,972 

ค่าตอบแทนกรรมการ 9,321 9,122 8,948 8,756 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 9,814 15,307 9,399 14,594 

ค่าความนิยมตดับญัชี 56 -                          -                          -                          

ขาดทุนจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้-สุทธิ -                          5,649 -                          5,649 

รวมค่าใช้จ่าย 1,203,741 1,018,327 1,125,174 950,074 

กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงินได้ 282,422 181,916 279,705 174,449 

ดอกเบีย้จ่าย 48,358 64,809 48,180 64,035 

ภาษเีงินได้ 42,208 32,874 40,116 27,863 

กาํไรหลงัภาษเีงินได้ 191,856 84,233 191,409 82,551 

กาํไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (447)                      (1,682) -                          -                          

กาํไรสุทธิ 191,409 82,551 191,409 82,551 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 2.55 1.58 2.55 1.58 

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 75,000,000 52,348,066 75,000,000 52,348,066 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สําหรับแต่ละงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2546 และ 2545

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน กาํไร ส่วนของผูถื้อ

ท่ีออกและ มูลค่าหุน้ ทุนอ่ืน สะสม หุน้ส่วนนอ้ย รวม

ชาํระแลว้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2545 500,000        1,217,600    435,941       240,953              30,123                  2,424,617          

ส่วนเกินทุนอ่ืน  -                    -                  317                -                          -                           317                    

รายการท่ียงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  -                    -                  317                -                          -                           317                    

หุน้สามญั 250,000         -                   -                   -                          -                           250,000             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  -                   350,000        -                   -                          -                           350,000             

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  -                    -                   -                   -                         1,130                     1,130                 

กาํไรสุทธิ -                -               -               82,551                -                        82,551               

เงินปันผลจ่าย -                -               -               (100,000)            -                        (100,000)            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  30 มถุินายน 2545 750,000        1,567,600    436,258       223,504              31,253                  3,008,615          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  1 มกราคม 2546 750,000        1,567,600    436,437       382,563              32,423                  3,169,023          

ปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวด (หมายเหตุ 8)  -                    -                   -                  64,246                 -                           64,246               

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 750,000        1,567,600    436,437       446,809              32,423                  3,233,269          

ส่วนเกินทุนอ่ืน  -                    -                  375                -                          -                           375                    

รายการท่ียงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  -                    -                  375                -                          -                           375                    

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย -                -               -               -                     (32)                        (32)                     

กาํไรสุทธิ -                -               -               191,409              -                        191,409             

เงินปันผลจ่าย -                -               -               (224,970)            -                        (224,970)            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  30 มถุินายน 2546 750,000        1,567,600    436,812       413,248              32,391                  3,200,051          

งบการเงินรวม

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

สําหรับแต่ละงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545

พนับาท

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน กาํไร

ท่ีออกและ มูลค่าหุน้ ทุนอ่ืน สะสม รวม

ชาํระแลว้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2545 500,000              1,217,600            435,941              240,953           2,394,494           

ส่วนเกินทุนอ่ืน  -                          -                          317                      -                      317                     

รายการท่ียงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  -                          -                          317                      -                      317                     

หุน้สามญั 250,000               -                           -                          -                      250,000              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  -                         350,000                -                          -                      350,000              

กาํไรสุทธิ -                      -                       -                      82,551             82,551                

เงินปันผลจ่าย -                      -                       -                      (100,000)          (100,000)            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  30 มถุินายน 2545 750,000              1,567,600            436,258              223,504           2,977,362           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  1 มกราคม 2546 750,000              1,567,600            436,437              382,563           3,136,600           

ปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวด (หมายเหตุ 8)  -                          -                           -                         64,246             64,246                

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 750,000              1,567,600            436,437              446,809           3,200,846           

ส่วนเกินทุนอ่ืน  -                          -                          375                      -                      375                     

รายการท่ียงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  -                          -                          375                      -                      375                     

กาํไรสุทธิ -                      -                       -                      191,409           191,409              

เงินปันผลจ่าย -                      -                       -                      (224,970)          (224,970)            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  30 มถุินายน 2546 750,000              1,567,600            436,812              413,248           3,167,660           

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พนับาท

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับแต่ละงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”
งบกระแสเงนิสด     "สอบทานแลว้"

2546 2545 2546 2545

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิ 191,409                 82,551                   191,409                   82,551                    

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 81,026                   74,714                   74,947                     68,293                    

รายไดร้อตดับญัชีตดัจ่าย (5,812)                    (172)                       (5,812)                      (559)                       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (86,885)                  (7,398)                    (86,259)                    (16,408)                  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 9,814                     15,307                   9,399                       14,594                    

กาํไรจากการปรับดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งจ่าย -                         (17,689)                  -                           (17,689)                  

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 781                        2,022                     (815)                         2,022                      

ขาดทุนจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศยงัไม่เกิดข้ึนจริง -                         3,083                     -                           3,083                      

ค่าความนิยมตดับญัชี 56                          -                         -                           -                         

การตดับญัชีเงินปันผลคา้งจ่าย -                         8,457                     -                           8,457                      

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ (3,520)                    (8,991)                    (3,520)                      (8,991)                    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์

และหนีสิ้นดาํเนินงาน 186,869                 151,884                 179,349                   135,353                  

การเปลีย่นแปลงในทรัพย์สินและหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน (19,053)                  (23,350)                  (3,546)                      (17,485)                  

สินคา้คงเหลือ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (4,885)                    (625)                       (2,202)                      1,508                      

ดอกเบ้ียคา้งรับลดลง(เพ่ิมข้ึน) 8,741                     (23,925)                  8,760                       (23,907)                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (15,953)                  (8,399)                    (25,428)                    (18,574)                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง(เพ่ิมข้ึน) (488)                       330                        8                              398                         

เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 28,047                   10,289                   11,558                     (1,530)                    

เจา้ค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 502                        -                         -                           -                         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 50,327                   25,346                   62,736                     24,700                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย(ลดลง)เพ่ิมข้ึน (7,188)                    23,648                   (5,223)                      19,668                    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง (5,068)                    (20,827)                  (5,771)                      (20,917)                  

รายไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 51,000                   30,000                   51,000                     30,000                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 2,318                     1,511                     2,311                       1,849                      

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 275,169                 165,882                 273,552                   131,063                  

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับแต่ละงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2546 และ 2545
  พนับาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”
งบกระแสเงนิสด(ต่อ)     "สอบทานแลว้"

2546 2545 2546 2545

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (35)                         (35)                         (35)                           (35)                         

เงินสดรับจากเงินปันผล 28,965                   14,367                   33,113                     16,441                    

ค่าความนิยมเพิ่มข้ึน (5,672)                    -                         -                           -                         

รับชาํระเงินจากการขายเงินลงทุน -                         84,483                   -                           84,483                    

จ่ายชาํระเงินจากการซ้ือเงินลงทุน (164,723)                (294,080)                (626,472)                  (296,580)                 

ขายสินทรัพยถ์าวร 2,041                     1,905                     890                          1,905                      

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (551,081)                (119,248)                (97,800)                    (98,629)                  

ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 143,100                 159,679                 143,100                   159,679                  

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายสินทรัพยล์ดลง 33,452                   -                         27,471                     -                         

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน 16,900                   -                         -                           -                         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (497,053)                (152,929)                (519,733)                  (132,736)                 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 8,000                     -                         -                           -                         

เงินรับค่าหุน้เพ่ิมทุน -                         600,000                 -                           600,000                  

เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 227                        (24)                         -                           -                         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารเพ่ิมข้ึน -                         20,000                   -                           20,000                    

เงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน 21,237                   -                         -                           -                         

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (39,891)                  (34,094)                  (35,623)                    (34,094)                  

เงินปันผลจ่าย (224,970)                (100,000)                (224,970)                  (100,000)                 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (32)                         1,130                     -                           -                         

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (235,429)                487,012                 (260,593)                  485,906                  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (457,313)                499,965                 (506,774)                  484,233                  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นงวด 1,007,011               106,637                 966,951                   77,262                    

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 549,698                 606,602                 460,177                   561,495                  

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงินสด

ดอกเบ้ียจ่าย 46,955                   63,355                   46,290                     62,581                    

ภาษีเงินได้ 50,733                   1,678                     45,233                     1,477                      

  พนับาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับแต่ละงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2546 และ 2545

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 12 

1. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาลและหลกัการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีใชใ้นประเทศไทย  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 โดยเนน้

การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเ ก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบั

ขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี              

31 ธนัวาคม 2545 

หลกัการบญัชีท่ีใชอ้าจไม่เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศอ่ืน ๆ เน่ืองจากงบการเงินระหวา่งกาล

ของบริษทัไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปของประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศไทย ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนสาํหรับผูท่ี้ไม่คุน้เคยกบั

หลกัการบญัชีและวิธีการปฏิบติัทางบญัชีในประเทศไทย 

นอกจากท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหวา่งกาล รายการอ่ืน ๆ ในงบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน  บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบ

การเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานใน

ประเทศ 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประกอบกิจการโรงพยาบาลในประเทศไทยเพียงประเภท

เดียวจึงไม่แสดงขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 

ไดถู้กจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบังบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2546 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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งบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีไดร้วมบญัชีของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั มี

อาํนาจควบคุมหรือถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัยอ่ยดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 

     อตัราการถือหุน้ (ร้อยละ) 

     30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 ประเภทธุรกิจ  จดทะเบียนใน  2546  2545 

บริษัทย่อย        

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล  ประเทศไทย    79%  79% 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั ศูนยเ์ซ็นทรัลแลป  ประเทศไทย   100%  - 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ศูนยเ์ซ็นทรัลแลป 

  

ประเทศไทย 

  

   95% 

  

- 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั 

(เดิมช่ือ บริษทั รวมแพทยร์ะยอง จาํกดั) 

โรงพยาบาล  ประเทศไทย     100%  - 

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล  ประเทศไทย     100%  - 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

2. นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ทั้งน้ีบริษทัไดใ้ช้

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัในงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 

และ 2545 เช่นเดียวกบัท่ีใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 

นโยบายการบญัชีเพิ่มเติม 

ค่าความนิยม 

ค่าความนิยม เป็นส่วนเกินและส่วนตํ่าของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือสูงกวา่และตํ่ากวา่ราคายติุธรรมของ

เงินลงทุนในบริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั และบริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั กาํหนดตดัจาํหน่ายภายใน 10 ปี 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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3. รายการบญัชีกบั บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดจ้ากการขาย

สินคา้ รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนหน่ึงของบริษทัเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วมและบริษทัหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัหรือบุคคลเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ และ/

หรือ มีกรรมการร่วมกนั รายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี

สาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนั

ไวส้าํหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการบญัชีและรายการคา้สาํคญัท่ีมีกบั

บริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

สาํหรับแต่ละงวด 3 เดือนและ 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 3 เดือน  6 เดือน  3 เดือน  6 เดือน 

บริษทัย่อย        

รายไดค่้ารักษาพยาบาล     -       -   253  313 

รายไดอ่ื้น     -       -   323  582 

เงินปันผลรับ  -   -             4,148              4,148 

ตน้ทุนบริการ -  -             6,673              6,673 

บริษทัร่วม        

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 6,269  8,232  773  2,736 

ดอกเบ้ียรับ 7,631  16,957  7,631  16,957 

ดอกเบ้ียจ่าย 162  162           -           - 

รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 1,080  1,625  335  879 

รายไดอ่ื้น           8,218  11,000  8,218  11,000 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 855            1,470  741        1,360 

ตน้ทุนบริการ 882  2,984  652  2,750 

เงินปันผลจ่าย 8,546  8,546  8,546  8,546 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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สาํหรับแต่ละงวด 3 เดือนและ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 (ต่อ) 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 3 เดือน  6 เดือน  3 เดือน  6 เดือน 

บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 1,384  2,910  1,269  2,796 

รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 168  168           -           - 

รายไดอ่ื้น 146  1,493               146  1,493 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 390  390           -           - 

ตน้ทุนบริการ 22,106  36,298  22,106  36,298 

ดอกเบ้ียจ่าย              225  475           -           - 

เงินปันผลจ่าย 20,375   20,375  20,375           20,375 

 

สาํหรับแต่ละงวด 3 เดือนและ 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 3 เดือน  6 เดือน  3 เดือน  6 เดือน 

บริษทัย่อย        

รายไดค่้ารักษาพยาบาล   -     -   498  509 

รายไดอ่ื้น   -     -   253  456 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน   -     -   14,167  14,167 

        



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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สาํหรับแต่ละงวด 3 เดือนและ 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 (ต่อ) 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 3 เดือน  6 เดือน  3 เดือน  6 เดือน 

บริษทัร่วม        

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 2,725  4,367  2,725  4,367 

ดอกเบ้ียรับ 18,436         37,996  18,436  37,996 

รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 203             458  203  458 

รายไดอ่ื้น 19,966  22,225  6,310  8,569 

ตน้ทุนบริการ 468  886           -           - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,795  3,795  3,002  3,002 

ดอกเบ้ียจ่าย 88  174           -           - 

เงินปันผลจ่าย 3,863    3,863  3,863  3,863 

        

บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        

รายไดค่้ารักษาพยาบาล 474  1,953  474  1,953 

รายไดอ่ื้น 392  416  21  45 

ดอกเบ้ียจ่าย 300  600           -           - 

เงินปันผลจ่าย 10,398  10,398  10,398  10,398 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2546 

 31 ธนัวาคม 

2545 

 30 มิถุนายน 

2546 

 31 ธนัวาคม 

2545 

ลูกหนีก้ารค้า        

(เป็นส่วนหน่ึงของยอดรวมลูกหน้ีการคา้ในงบดุล)        

บริษทัยอ่ย  -   -            1,279  307 

บริษทัร่วม 18,965  2,864  3,126  2,864 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,898  2,212  4,458  2,212 

รวม 23,863  5,076  8,863  5,383 

        

ลูกหนีจ้ากการจําหน่ายสินทรัพย์        

บริษทัยอ่ย  -   -  7,105   - 

บริษทัร่วม 8,778  35,335  8,778  35,335 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั    -      7,105     -      7,105 

รวม  8,778  42,440          15,883  42,440 

        

ลูกหนีอ้ืน่        

บริษทัยอ่ย   -    -   2,471  974 

บริษทัร่วม     3,266  11,144  3,266   11,144 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั    -     2,124     -     2,124 

รวม  3,266  13,268   5,737  14,242 

        

ดอกเบีย้ค้างรับ        

บริษทัร่วม  

 225,97

2 

 234,660  225,972  234,660 

รวม 225,972  234,660  225,972  234,660 

        



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 18 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 (ต่อ) 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2546 

 31 ธนัวาคม 

2545 

 30 มิถุนายน 

2546 

 31 ธนัวาคม 

2545 

รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ        

บริษทัร่วม 2,155  1,276  2,155  1,276 

รวม 2,155  1,276  2,155  1,276 

        

รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์ค้างรับ        

บริษทัร่วม     -   1,177      -   1,177 

รวม       -   1,177        -   1,177 

        

เงนิทดรองจ่าย        

บริษทัยอ่ย   -     -   13,616  9 

บริษทัร่วม           2,956  1,065  2,956  1,065 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั       10       10                  10       10 

รวม  2,966  1,075  16,582   1,084 

        



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 (ต่อ) 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2546 

 31 ธนัวาคม 

2545 

 30 มิถุนายน 

2546 

 31 ธนัวาคม 

2545 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 

(อตัราดอกเบ้ียต่อปี) 

       

บริษทัย่อย 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดงจาํกดั 

(ร้อยละ 0)  

 

   - 

  

   - 

  

1,201 

  

1,201 

บริษทัร่วม 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั (ร้อยละ 3-9) 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเกต็ จาํกดั (ร้อยละ 7) 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั (ร้อยละ 6.75-7) 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ จาํกดั 

(ร้อยละ 7.75-8) 

 

195,530 

       - 

91,516 

 

122,492 

  

270,230 

8,400 

151,516 

 

122,492 

  

195,530 

        - 

91,516 

 

122,492 

  

270,230 

8,400 

151,516 

 

122,492 

รวม 409,538  552,638  410,739  553,839 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   (9,584)    (9,584)    (9,584)    (9,584) 

รวม เงนิให้กู้ยมืระยะยาวสุทธิ      399,954  543,054  401,155  544,255 

  

เจ้าหนีก้ารค้า        

(เป็นส่วนหน่ึงของยอดรวมเจา้หน้ีการคา้ 

ในงบดุล) 

       

บริษทัยอ่ย          -           -  148           - 

บริษทัร่วม 2,508  2,132  1,760  2,132 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั    628  5,206  628  5,206 

รวม 3,136  7,338  2,536  7,338 

เจ้าหนีอ้ืน่        

บริษทัร่วม 16,944           -      -       -  

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั       -             108      -       -  

รวม 16,944          108      -       -  



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 (ต่อ) 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2546 

 31 ธนัวาคม 

2545 

 30 มิถุนายน 

2546 

 31 ธนัวาคม 

2545 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย          -           -  18,267           - 

บริษทัร่วม 707  407  400  407 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั       -           -           -           -    

รวม        707         407  18,667                407 

        

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน 

(อตัราดอกเบ้ียต่อปี) 

       

บริษทัร่วม 

บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั (ร้อยละ 6.25) 

 

5,000 

  

5,000 

  

 - 

  

 - 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กรรมการ (ร้อยละ 6) 

 

15,000 

  

15,000 

  

  -  

  

  -  

รวม 20,000  20,000    -     -  

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวม สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 

       พนับาท 

       บริษทัร่วม 

ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2545       543,054 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด        1,270 

ลดลงระหวา่งงวด       (144,370)     

ยอด ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2546       399,954 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวม สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 

พนับาท 

     บริษทัร่วม  บุคคลหรือ     

กิจการอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2545     5,000  15,000 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด       -     -  

ลดลงระหวา่งงวด       -           -  

ยอด ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2546       5,000  15,000 

 

เงินใหกู้ย้มืเหล่าน้ีบริษทัคิดดอกเบ้ียในอตัราเดียวกนักบัท่ีบริษทัจ่ายชาํระจริงบวกร้อยละ 0.25 - 0.50 ต่อปี MLR+1-2%

ต่อปี, MLR-1% ต่อปีและอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 7% ต่อปี 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเกต็ จาํกดัเป็นลูกหน้ีบริษทัในส่วนของดอกเบ้ียคา้งชาํระจาํนวนเงิน 84 ลา้นบาท ผอ่น

ชาํระหน้ีเป็น 2 งวด คือ ภายในเดือนธนัวาคม 2552 และในเดือนธนัวาคม 2553 โดยผอ่นชาํระงวดละเท่าๆ กนั  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนใน

อนาคตเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บับริษทั  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั รวม

ดอกเบ้ียคา้งรับเป็นจาํนวนเงิน  203.54  ลา้นบาทและ 198.78 ลา้นบาท ตามลาํดบัซ่ึงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานาน บริษทั

ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 9.58 ลา้นบาท ทั้งน้ีฝ่ายบริหารเช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญดงักล่าว

เพียงพอ เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บชาํระหน้ีตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีความคืบหนา้ตามขั้นตอนดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2546 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั ไดท้าํสญัญาประนีประนอมยอมความท่ีศาล

กบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยตกลงจ่ายชาํระหน้ีสินกนัจาํนวนหน่ึงจากจาํนวนหน้ีคงคา้งทั้งหมด และหน้ีสิน

ส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บยกเวน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2546 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั สามารถหา

แหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินแห่งใหม่มาจ่ายชาํระคืนเจา้หน้ีสถาบนัการเงินเดิมไดต้ามจาํนวนท่ีตกลงไว ้และไดย้กเลิก

หน้ีในส่วนท่ีเหลือแลว้ 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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เม่ือ 3วนัท่ี 17 เมษายน 2546 และ 3วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2546 ท่ีประชุมใหญ่สามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ ตามลาํดบัของ 3บริษทั 

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั ไดมี้มติพิเศษอนุมติัใหบ้ริษทัดาํเนินการลดทุนและเพิ่มทุนจาํนวน 250 ลา้นบาท 

โดยบริษทัดงักล่าวมีแผนการใชเ้งินเพิ่มทุนดงัน้ี 

1. นาํเงินจากการเพิ่มทุนมาลดยอดหน้ีกบัสถาบนัการเงินแห่งใหม่จาํนวน 100 ลา้นบาท เพื่อลดภาระตน้ทุนทางการเงิน

ของกิจการ และไถ่ถอนท่ีดิน หลกัประกนับางส่วนมูลค่า 80 ลา้นบาท ออกจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินรายดงักล่าว 

2. เงินเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือบางส่วน บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั จะนาํมาใชป้รับโครงสร้างหน้ีกบับริษทั 

โดยจะชาํระคืนหน้ีเงินตน้คา้งชาํระจาํนวน 122.49 ลา้นบาท ทั้งจาํนวนใหก้บับริษทั 

3. สาํหรับดอกเบ้ียคา้งชาํระส่วนท่ีเหลือจะนาํท่ีดินท่ีปลอดจาํนองตามขอ้ 1 มาจาํนองเป็นหลกัประกนัแก่บริษทั 

อยา่งไรกต็าม ความคืบหนา้ของการปรับโครงสร้างหน้ีดงักล่าวระหวา่งบริษทักบับริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 

จาํกดั จะข้ึนอยูก่บัขั้นตอนของการเพิ่มทุนท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู ่

การขายเงนิลงทุน 

เม่ือวนัท่ี  8 พฤศจิกายน  2545 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของ บริษทั  เนชัน่แนล  เฮลทแ์คร์  ซิสเทม็ส์  จาํกดั

จาํนวน  4,999,993 หุน้ในราคาหุน้ละ  2.50 ใหแ้ก่บริษทั  โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา  จาํกดั  มีผลกาํไรจากการขายเงิน

ลงทุนดงักล่าว  จาํนวน 1.96 ลา้นบาท  แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน  บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนดงักล่าว  

จนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน 

เม่ือวนัท่ี  23  ธนัวาคม  2545 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของ บริษทั  ไบโอโมเลกลุลาร์  แลบบอราทอร่ีส์    

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

เงินลงทุนดงักล่าว จาํนวน 0.11 ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนดงักล่าว  

จนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน 

การซ้ือเงนิลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2545 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็  จาํกดั จาก บริษทั โรงพยาบาล

กรุงเทพพทัยา จาํกดั จาํนวน 39,194,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 5.36 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 210.08 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2545 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนบริษทั  โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา  จาํกดั จาํนวน 7,848,754 

หุน้ในราคาหุน้ละ 15 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 117.73 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั จาํนวน 9,993 หุน้ในราคา

หุน้ละ 10 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 0.10 ลา้นบาท 
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การซ้ือเงนิลงทุน (ต่อ) 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั จากบริษทั วฒันเวช 

จาํกดั จาํนวน 9,600,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 7.36 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 70.66 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2546 บริษทัไดซ้ื้อ หุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั จากบริษทั             

โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั จาํนวน 14,900,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 6.31 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 94.02 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั จาํนวน 9,993 หุน้ใน

ราคาหุน้ละ 100 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 0.99 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2546 บริษทัไดซ้ื้อ หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั จาํนวน 

39,990,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 399.90 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทับริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั จากบริษทั 

โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั จาํนวน 4,999,993 หุน้ในราคาหุน้ละ 10.25 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 51.25 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2546 บริษทัไดซ้ื้อ หุน้สามญัของบริษทั บริษทั ไบโอโมเลกลุลาร์  แลบบอราทอร่ีส์  (ประเทศ

ไทย) จาํกดั จากบริษทั วฒันเวช จาํกดั จาํนวน 949,993 หุน้ในราคาหุน้ละ 10 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 9.50 ลา้นบาท 

สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล 

บริษทัไดท้าํสญัญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั เป็นระยะเวลา 5 ปี และ

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

ก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 

สาํหรับค่าตอบแทนของปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ผูว้า่จา้งตกลงพกัชาํระค่าตอบแทนการบริหารดงักล่าวไว ้และใหเ้ร่ิมทยอยชาํระ 

ค่าจา้งบริหารดงักล่าว ในปีท่ี 6 เป็นตน้ไป ซ่ึงบริษทัจะรับรู้รายไดจ้ากการรับจา้งบริหารงานดงักล่าวตามเกณฑเ์งินสด 
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4. ลูกหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ (ซ่ึงรวมลูกหน้ี

การคา้กิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั) โดยแยกตามจาํนวนเดือนท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2546 

 31 ธนัวาคม 

2545 

 30 มิถุนายน 

2546 

 31 ธนัวาคม 

2545 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 118,440  105,583  99,184  100,048 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 18,231  10,043  13,814  8,444 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 6,795  6,047  6,373  5,125 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป   17,106      19,846    16,308      18,516 

รวม 160,572  141,519  135,679  132,133 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (33,350)    (33,350)   (32,321)   (32,321) 

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 127,222    108,169  103,358     99,812 

        

 

5. เงนิลงทุนซ่ึงบนัทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย  

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย ส่วนไดเ้สียในผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมท่ี

แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัสาํหรับงวด  3 เดือนและ 6 เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 3 0 

มิถุนายน 2546 และ 2545 รวมผลกาํไรสุทธิประมาณ 67.18 ลา้นบาทและ 91.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ  4.64 ลา้นบาท

และ 7.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั คาํนวณตามงบการเงินของบริษทัร่วมดงักล่าวท่ียงัไม่ไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

เน่ืองจากบริษทัร่วมไม่สามารถจดัส่งงบการเงินท่ีสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชีไดท้นัตามกาํหนด  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนใน

หุน้ทุนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะบริษทั และเงินลงทุนในหุน้ทุนของ

บริษทัร่วมแสดงอยูใ่นงบการเงินระหวา่งกาลรวม ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 

ประกอบดว้ย 

       พนับาท 

 

 

ประเภทกิจการ  ทุนชาํระ 

แลว้ 

(พนับาท) 

 สัดส่วน 

เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 ตามวิธี

ราคา 

ทุน 

 ตามวิธี 

ส่วนได้

เสีย 

 เงินปันผล 

บริษัทร่วม            

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล  280,000  49.00  223,489  308,803  20,580 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล  500,000  49.00  164,675  228,558  - 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล  120,000  48.00  132,480  167,806  5,760 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา  21,430  49.00  52,500  62,526  2,625 

บริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั โรงพยาบาล  200,000  38.20  36,672  33,939  - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล  400,000  49.01  210,080  211,527  - 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล  1,000,000  36.79  294,352  273,239  - 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล  586,119  48.45     284,000    324,653    -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม       1,398,248  1,611,051   28,965  

            

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั            

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

4บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน  440,000  3.27      36,000      -  

       67,650    - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน           (9,076)      -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั            58,574      -  
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 ประกอบดว้ย 

       พนับาท 

 

 

ประเภทกิจการ  ทุนชาํระ 

แลว้ 

(พนับาท) 

 สัดส่วน 

เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 ตามวิธี

ราคา 

ทุน 

 ตามวิธี 

ส่วนได้

เสีย 

 เงินปันผล 

บริษัทย่อย            

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล  105,000  79.00  96,775  119,585  4,148 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั  ศนูยเ์ซ็นทรัลแลป  50,000  100.00  51,250  50,820  - 

บริษทัไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์     

(ประเทศไทย) จาํกดั 

                        

ศนูยเ์ซ็นทรัลแลป 

  

10,000 

  

95.00 

  

9,502 

  

9,112 

  

- 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั 

(เดิมช่ือ บริษทั รวมแพทยร์ะยอง จาํกดั) 

 

โรงพยาบาล 

  

400,000 

  

100.00 

  

400,000 

  

398,441 

  

- 

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล  1,000  100.00         999         988    -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย       558,526  578,946     4,148  

            

บริษัทร่วม            

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล  280,000  49.00  223,489  308,803  20,580 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล  500,000  49.00  164,675  228,558  - 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล  120,000  48.00  132,480  167,806  5,760 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา  21,430  49.00  52,500  62,526  2,625 

บริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั โรงพยาบาล  200,000  38.20  36,672  33,939  - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล  400,000  49.01  210,080  211,527  - 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล  1,000,000  36.79  294,352  273,239  - 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล  586,119  48.45     284,000    324,653    -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม       1,398,248  1,611,051   28,965  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม       1,956,774  2,189,997   33,113  

            

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั            

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

7บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน  440,000  3.27       36,000      -  

       67,650    - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน           (9,076)      -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั            58,574      -  

            

 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 

ประกอบดว้ย 

       พนับาท 

 

 

ประเภทกิจการ  ทุนชาํระ 

แลว้ 

(พนับาท) 

 สัดส่วน 

เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 ตามวิธี 

ราคา 

ทุน 

 ตามวิธี 

ส่วนได้

เสีย 

 เงินปันผล 

บริษัทร่วม            

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล  280,000  49.00  223,489  302,289  11,742 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล  120,000  48.00  132,480  165,358  4,320 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา  21,430  49.00  52,500  64,253  3,675 

บริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั โรงพยาบาล  200,000  38.20  36,672  34,392  - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล  400,000  49.01  210,080  204,857  - 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล  1,000,000  36.79  294,352  275,367  - 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล  586,119  48.45     284,000     341,939    -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม       1,233,573  1,388,455      19,737 

            

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั            

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

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

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ศนูยเ์ซ็นทรัลแลป 

  

10,000 

  

0.0007 

  

              2 

    

  -  

       67,652    - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน           (4,858)      -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั            62,794      -  

            

 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ประกอบดว้ย 

       พนับาท 

 

 

ประเภทกิจการ  ทุนชาํระ 

แลว้ 

(พนับาท) 

 สัดส่วน 

เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 ตามวิธี 

ราคา 

ทุน 

 ตามวิธี 

ส่วนได้

เสีย 

 เงินปันผล 

บริษัทย่อย            

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

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย       96,775  121,970       2,074 

            

บริษัทร่วม            

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล  280,000  49.00  223,489  302,289  11,742 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล  120,000  48.00  132,480  165,358  4,320 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา  21,430  49.00  52,500  64,253  3,675 

บริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั โรงพยาบาล  200,000  38.20  36,672  34,392  - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล  400,000  49.01  210,080  204,857  - 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล  1,000,000  36.79  294,352  275,367  - 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล  586,119  48.45     284,000     341,939    -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม       1,233,573  1,388,455      19,737 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม       1,330,348  1,510,425    -  

            

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั            

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

13บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน  440,000  3.27  36,000    - 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ศนูยเ์ซ็นทรัลแลป 

  

10,000 

  

0.0007 

  

              2 

    

  -  

       67,652    - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน           (4,858)      -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั            62,794      -  

            

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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6. หนีสิ้นระยะยาวอืน่  

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2546 

 31 ธนัวาคม 

2545 

 30 มิถุนายน 

2546 

 31 ธนัวาคม 

2545 

เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ 1,868,136  1,871,642  1,868,136  1,871,642 

เงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ 124,209  143,671  124,209  143,671 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ 18,850  2,611  1,882  2,611 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 63,378  76,742  63,378  76,742 

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น        3,938                5,998         3,938                5,998 

รวม 2,078,511  2,100,664  2,061,543  2,100,664 

หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

 

    (210,222) 

  

  (94,124) 

  

    (206,994) 

  

  (94,124) 

รวมเงนิกู้ยมืระยะยาว – สุทธิ 1,868,289  2,006,540  1,854,549  2,006,540 

เงนิกู้ยมืจากธนาคารประกอบด้วย 

เงินกูย้มืจาํนวน 22 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนรวม  60 งวด จนถึงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2546 ในอตัราดอกเบ้ียร้อย

ละ MLR+0.5 ต่อปี คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองหอ้งชุดของบริษทั ณ วนัท่ี 3 0 มิถุนายน 2546 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2545 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 1.28 ลา้น

บาท และ 3.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศในวงเงินกูย้มืจาํนวน 2,300 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือน

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

ดอกเบ้ียเฉล่ีย MLR จากธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง เร่ิมชาํระเดือนแรกในเดือนธนัวาคม 2544 และมีเง่ือนไขในการชาํระคืน

เงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาว

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 105 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน  1,745 ลา้นบาท และ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2545 บริษทัไดแ้สดงหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 1,850 ลา้นบาท  



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน )      

(บางส่วน) บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั และบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั ไดจ้ดจาํนองเป็น

หลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวในวงเงิน 2,300 ลา้นบาท  

เงินกูย้มืจาํนวน 20 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือนรวม 83 เดือน โดยชาํระ

ดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6 ต่อปี ปีท่ี 3 เป็นตน้ไปในอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี เร่ิมชาํระเดือน

แรกในเดือนเมษายน 2545 และมีเง่ือนไขในการชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา ณ วนัท่ี 3 0 มิถุนายน 2546 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

จาํนวน  2.65 ลา้นบาท และ 2.61 ลา้นบาทตามลาํดบัและหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 14.21  ลา้นบาท และ 15.53 ลา้น

บาท ตามลาํดบั 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั (บางส่วน)ไดจ้ดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงิน

กูย้มืดงักล่าวในวงเงิน 20 ลา้นบาท 

เงนิกู้ยมืจากธนาคารต่างประเทศ 

เงินกูย้มืจาํนวน 12.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกามีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระหวา่งธนาคาร      

สิงคโปร์บวกร้อยละ  1.5 ต่อปี มีกาํหนดการชาํระคืนเงินตน้ 5 งวด ทุก 12 เดือน และจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามจาํนวนท่ีตกลงกนัในสญัญา เร่ิมชาํระงวดแรกในเดือน เมษายน 2544 จาํนวน 8.76 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ณ วนัท่ี 3 0 มิถุนายน 2546 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน 72.46 ลา้นบาท และ 58.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน  51.75 

ลา้นบาท และ 85.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ ประกอบดว้ยสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสญัญาเช่าซ้ือหลายสญัญาโดยมีเง่ือนไขชาํระหน้ีเป็นรายเดือน

รวม 48 งวด ผอ่นชาํระงวดละ 145,374 บาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัแสดงเจา้หน้ี

เช่าซ้ือเป็นส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 1.07 ลา้นบาท และ 1.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ

หน้ีสินระยะยาวจาํนวน 0.81 ลา้นบาท และ 1.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ (บริษทัย่อย) 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ ประกอบดว้ยสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสญัญาเช่าซ้ือหลายสญัญาโดยมีเง่ือนไขชาํระหน้ีเป็นรายเดือน

รวม 48 งวด ผอ่นชาํระงวดละ 315,916 บาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษทัยอ่ยแสดงเจา้หน้ีเช่าซ้ือเป็นส่วนของ    

หน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 3.23 ลา้นบาท และ และหน้ีสินระยะยาวอ่ืน จาํนวน  13.74 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัสองแห่ง เพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์สาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจมี

กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 60 งวด โดยผอ่นชาํระงวดละ 1,060,002 บาท และเม่ือครบกาํหนดสญัญาบริษทั

สามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสญัญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2545 บริษทัแสดงหน้ีสินสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 12.73 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาว

อ่ืนจาํนวน 39.18 ลา้นบาท และ 45.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัสองแห่ง เพื่อจดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย ์สาํหรับใชใ้นการดาํเนิน

ธุรกิจมีกาํหนดชาํระค่าเช่าทุก 3 เดือน รวม 12 งวด และมีกาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 48 เดือน ผอ่นชาํระงวดละ 

1,701,823 บาท และ 600,211 บาท ตามลาํดบั และเม่ือครบกาํหนดสญัญาบริษทัสามารถใชสิ้ทธ์ิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าว

ไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสญัญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัแสดงหน้ีสินตามสญัญาเช่า

การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน  7.87 ลา้นบาท และ 10.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวอ่ืน

จาํนวน 3.60 ลา้นบาท และ 7.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เจ้าหนีจ้ากการซ้ือทรัพย์สิน 

บริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายอุปกรณ์ทางการแพทย ์กบับริษทัแห่งหน่ึง มีมูลค่าตามสญัญา 12 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขชาํระ

หน้ีตามสญัญาดงัน้ี คือ 

ส่วนท่ี 1  ชาํระเงิน 10% ของมูลค่าตามสญัญาเป็นเงิน 1.2 ลา้นบาท 

ส่วนท่ี 2  ชาํระส่วนท่ีเหลือ 90% ของมูลค่าตามสญัญาชาํระเป็นรายเดือนรวม 36 งวด ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 

ชาํระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2544 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัแสดงเจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 3.71 ลา้นบาท และ 4.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทั

ไดแ้สดงหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 1.52 ลา้นบาท 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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ในปี 2545 บริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายอุปกรณ์สาํนกังาน กบับริษทัแห่งหน่ึง มีมูลค่าตามสญัญา 0.53 ลา้นบาท โดยมี

เง่ือนไขชาํระหน้ีตามสญัญาดงัน้ี คือ 

ส่วนท่ี 1  ชาํระเงินในวนัทาํสญัญาเป็นเงิน 0.05 ลา้นบาท  

ส่วนท่ี 2  ชาํระส่วนท่ีเหลือโดยแบ่งชาํระเป็นรายเดือนรวม 24 งวด ในอตัรางวดละ 20,086 บาท ชาํระงวดแรกเดือน

มิถุนายน 2545 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545บริษทัแสดงเจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 0.22 ลา้นบาท และ 0.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทั

ไดแ้สดงหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 0.10 ลา้นบาท  

7. ทรัพย์สินทีม่ีภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเคร่ืองมือทางการแพทยแ์ก่บริษทัแห่งหน่ึง ตามอตัราและวิธีการท่ีระบุไวใ้น

สญัญา  

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีดินเป็นจาํนวนเงิน 0.12 ลา้นบาทต่อเดือน 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัแก่หน่วยงานราชการบางแห่งเป็นเงิน

ประมาณ 5.99 ลา้นบาท สาํหรับบริษทั และ 3.31 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัยอ่ย 

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานเป็นจาํนวนเงิน 1.86 ลา้นบาท 

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าจา้งบริหารใหก้บับริษทั 3 แห่งเป็นจาํนวนเงินเดือนละ 0.25 ลา้นบาท 

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาจา้งตกแต่งอาคารโรงพยาบาลจาํนวน 5.60 ลา้นบาท และ 6.83 ลา้นบาท 

สาํหรับบริษทัยอ่ย 

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาจา้งบาํรุงรักษาอุปกรณ์การแพทยจ์าํนวน 1.37 ลา้นบาท 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั (บางส่วน) ไดจ้ดจาํนองกบัธนาคารใน

ประเทศแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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8. การปรับปรุงงบการเงนิใหม่  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัไดป้รับปรุงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ตามวิธีส่วนไดเ้สียโดยใชข้อ้มูลทาง

การเงินของบริษทัดงักล่าวท่ียงัไม่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ต่อมาในงวด 254 6 บริษทัไดน้าํงบการเงินของ    

บริษทัร่วมดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีมาปรับปรุงมูลค่า

เงินลงทุนใหม่เป็นเหตุใหก้าํไรสะสมตน้ปีเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 64.25 ลา้นบาท 

9. การจ่ายเงนิปันผล  

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2546 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับหุน้จาํนวน 75 ลา้นหุน้ในอตัรา

หุน้ละ 3 บาท เป็นจาํนวนเงิน 225 ลา้นบาท และจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 12.88 ลา้นบาท 
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