
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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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) 
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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 

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 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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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 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2545 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว) 
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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 



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 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      -  

            

 



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 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      -  
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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      -  
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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  
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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 
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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 
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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 
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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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