
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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1. หลกัเกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาลและหลกัเกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิรวม 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีใชใ้นประเทศไทย  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จดัทาํข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน  และกระแสเงินสดตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทยเท่านั้น 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2546 โดยเนน้

การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเ ก่ียวกบักิจกรรม  เหตุการณ์  และสถานการณ์ใหม่ๆ  เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบั    

ขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้  ดงันั้น  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2546 

นอกจากท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปี  และงบการเงินระหวา่งกาล  รายการอ่ืน  ๆ ในงบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน  บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้าํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 

งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 

2546 ไดร้วมบญัชีของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุน้

เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัยอ่ยดงักล่าวดงัต่อไปน้ี  

 

     อตัราการถือหุน้ (ร้อยละ) 

     30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 ประเภทธุรกิจ  จดทะเบียนใน  2547  2546 

บริษัทย่อย        

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล  ประเทศไทย  79%  79% 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั เซ็นทรัลแลป  ประเทศไทย  100%  100% 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

เซ็นทรัลแลป 

  

ประเทศไทย 

  

95% 

  

95% 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล  ประเทศไทย  81%  81% 

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล  ประเทศไทย  100%  100% 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล  ประเทศไทย  100%  100% 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล  ประเทศไทย  68%  68% 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั 

(เดิมช่ือ บริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั) 

 

โรงพยาบาล 

  

ประเทศไทย 

  

63% 

  

63% 
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รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประกอบกิจการโรงพยาบาลในประเทศไทยเพียงประเภทเดียวจึง

ไม่แสดงขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 

ไดถู้กจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบังบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2547 
 
2. นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ทั้งน้ีบริษทัไดใ้ช้

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัในงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2547 

และ 2546 เช่นเดียวกบัท่ีใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2546 ไดค้าํนวณใหม่โดยปรับมูลค่า

หุน้ใหเ้ป็นหุน้ละ 1 บาท เพื่อประโยชนใ์นการเปรียบเทียบกบังวด 2547 
 

3.  รายการบญัชีกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  สินทรัพย  ์หน้ีสิน รายไดจ้ากการขาย

สินคา้ รายไดอ่ื้น  ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนหน่ึงของบริษทัเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย  บริษทั

ร่วมและบริษทัหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว  บริษทัหรือบุคคลเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้  และ/หรือ มี

กรรมการร่วมกนั รายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม และบริษทัหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัท่ี

รวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป  หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไวส้าํหรับ

รายการท่ีไม่มีราคาตลาด  ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  และรายการบญัชีและรายการคา้ท่ีสาํคญัท่ีมีกบับริษทั

หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 14 

สาํหรับแต่ละงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2547  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 3 เดือน  6 เดือน  3 เดือน  6 เดือน 

บริษทัย่อย        

รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป   -     -   244  408 

รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน   -     -   624  1,173 

รายไดอ่ื้น   -     -   1,766  2,461 

ดอกเบ้ียรับ   -     -   2,151   2,681 

เงินปันผลรับ   -     -   2,074  2,074 

กาํไรจากการขายสินทรัพย ์   -     -   264  264 

ตน้ทุนบริการ   -     -   22,532  45,782 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน   -     -   804    1,526 

ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั   -     -     -     47,839 

        

บริษทัร่วม        

รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 19,198  37,825  1,220  2,111 

รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 9,340  14,615  699  1,679 

รายไดอ่ื้น 1,949  2,636  1,785  2,430 

ดอกเบ้ียรับ 3,962  7,916  3,954  7,908 

เงินปันผลรับ 40,060  40,060  40,060  40,060 

ตน้ทุนบริการ 6,906  14,423  6,852  13,361 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 757  2,535  757  1,558 

ดอกเบ้ียจ่าย 54  154    -     -  

ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั 49,005  49,005  49,005  49,005 

เงินปันผลจ่าย 11,395  11,395  11,395  11,395 
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สาํหรับแต่ละงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 (ต่อ) 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 3 เดือน  6 เดือน  3 เดือน  6 เดือน 

บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        

รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 1,844  3,270  1,844  3,270 

ดอกเบ้ียจ่าย 188  388    -     -  

เงินปันผลจ่าย 32,796  32,796  32,796  32,796 

สาํหรับแต่ละงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 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 

รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 1,080  1,625  335  879 

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

ตน้ทุนบริการ 882  2,984  652  2,750 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 855            1,470  741        1,360 

ดอกเบ้ียจ่าย 162  162           -           - 

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



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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สาํหรับแต่ละงวด 3 เดือน และ 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 

ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2547 

 31 ธนัวาคม 

2546 

 30 มิถุนายน 

2547 

 31 ธนัวาคม 

2546 

ลูกหนีก้ารค้า        

(เป็นส่วนหน่ึงของยอดรวมลูกหน้ีการคา้ในงบดุล)        

บริษทัยอ่ย   -     -   2,210  8,280 

บริษทัร่วม 27,644  19,493  2,264  4,638 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั   3,251    4,632    3,251    4,632 

รวม 30,895  24,125    7,725  17,550 

        

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน (อตัราดอกเบ้ียต่อปี)        

บริษทัย่อย        

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั (ร้อยละ 4)   -     -    58,600   50,600 

รวม   -     -    58,600   50,600 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 (ต่อ) 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2547 

 31 ธนัวาคม 

2546 

 30 มิถุนายน 

2547 

 31 ธนัวาคม 

2546 

        

ลูกหนีจ้ากการจําหน่ายสินทรัพย์        

บริษทัยอ่ย   -     -   7,105  7,755 

บริษทัร่วม   -    1,229     -     -  

รวม   -     1,229    7,105    7,755 

        

ลูกหนีอ้ืน่        

บริษทัยอ่ย   -     -   289  342 

บริษทัร่วม  2,321   4,163   2,321   4,083 

รวม  2,321   4,163   2,610   4,425 

        

ดอกเบีย้ค้างรับ        

(เป็นส่วนหน่ึงของยอดรวมดอกเบ้ียคา้งรับในงบดุล)        

บริษทัยอ่ย   -     -   84,294  83,206 

บริษทัร่วม 158,487  151,720  158,487  151,720 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (9,585)   (9,585)   (9,585)   (9,585) 

รวม 148,902  142,135  233,196  225,341 

        

รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ        

บริษทัยอ่ย   -     -   671    -  

บริษทัร่วม   4,329    2,955    4,329    2,955 

รวม   4,329     2,955    5,000     2,955 

        

รายได้ค่าเช่าค้างรับ        

บริษทัยอ่ย   -     -     100    -  

รวม   -     -     100    -  



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 18 

ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 (ต่อ) 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2547 

 31 ธนัวาคม 

2546 

 30 มิถุนายน 

2547 

 31 ธนัวาคม 

2546 

เงนิทดรองจ่าย        

บริษทัยอ่ย   -     -   792  13,042 

บริษทัร่วม 213  174  214  174 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั    14     10       14        10 

รวม  227   184  1,020  13,226 

        

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 

(อตัราดอกเบ้ียต่อปี) 

       

บริษทัย่อย 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดงจาํกดั 

(ร้อยละ 0)  

  

 

          -  

     

 

         -  

  

 

1,201 

  

 

1,201 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั 

(ร้อยละ 4.25)  

 

  -  

  

  -  

  

150,000 

  

    -  

รวม   -     -   151,201   1,201 

        

บริษทัร่วม        

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั  

(ร้อยละ 3-9) 

183,828  182,687  183,828  182,687 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั (ร้อยละ 6.75-7)   91,516    91,516    91,516    91,516 

รวม 275,344  274,203  275,344  274,203 

รวม เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 275,344  274,203  426,545  275,404 

        

        

        

        

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 19 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 (ต่อ) 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2547 

 31 ธนัวาคม 

2546 

 30 มิถุนายน 

2547 

 31 ธนัวาคม 

2546 

เจ้าหนีก้ารค้า 

(เป็นส่วนหน่ึงของยอดรวมเจา้หน้ีการคา้ในงบดุล) 

       

บริษทัยอ่ย   -     -   25,694  221 

บริษทัร่วม   4,245    5,841    2,745    2,968 

รวม   4,245    5,841  28,439    3,189 

        

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน (อตัราดอกเบ้ียต่อปี)        

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกูย้มืจากกรรมการ (ร้อยละ 6) 

 

15,000 

  

15,000 

  

        -  

  

  -  

รวม 15,000  15,000         -     -  

        

เจ้าหนีจ้ากการซ้ือสินทรัพย์        

บริษทัร่วม   16,900   16,900           -          -  

รวม  16,900   16,900           -         -  

        

เจ้าหนีค่้าหุ้น        

บริษทัร่วม 49,005  49,005  49,005  49,005 

รวม 49,005  49,005  49,005  49,005 

        

เจ้าหนีอ้ืน่        

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั   249         94             -            -  

รวม   249         94             -            -  

        



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 (ต่อ) 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2547 

 31 ธนัวาคม 

2546 

 30 มิถุนายน 

2547 

 31 ธนัวาคม 

2546 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

(เป็นส่วนหน่ึงของยอดรวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายใน       

งบดุล) 

       

บริษทัยอ่ย   -     -   3,995  30,922 

บริษทัร่วม 2,024  1,021  2,024  717 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -         75    -     -  

รวม   2,024   1,096    6,019  31,639 

        

ดอกเบีย้ค้างจ่าย        

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั      63    -     -     -  

รวม      63    -     -     -  

        

 

การเพิ่มข้ึนของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดหก

เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 มีดงัน้ี 

 

 

 

 พนับาท 

 บริษทัยอ่ย 

ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546 50,600 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด   8,000 

ยอด ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2547 58,600 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว) 
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การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

บริษทั สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 มีดงัน้ี 

      พนับาท 

      บริษทัร่วม 

ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546      274,203 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด          1,141 

ยอด ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2547      275,344 

 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะบริษทั  สาํหรับงวด

หกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 มีดงัน้ี 

      พนับาท 

      บริษทัยอ่ย 

ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546      - 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด      150,000 

ยอด ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2547      150,000 

 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวม  สาํหรับงวดหกเดือน     

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 

  บุคคลหรือ     

กิจการอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546  15,000 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด    -  

ยอด ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2547  15,000 

 

เงินใหกู้ย้มืเหล่าน้ีบริษทัคิดดอกเบ้ียในอตัราเดียวกนักบัท่ีบริษทัจ่ายชาํระจริงบวกร้อยละ  0.25 - 0.50 ต่อปี MLR+1-2%

ต่อปี, MLR-1% ต่อปีและอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 4% 4.25% และ 7% ต่อปี 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว) 
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บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ  ภูเกต็ จาํกดั เป็นลูกหน้ีบริษทัในส่วนของดอกเบ้ียคา้งชาํระจาํนวนเงิน  84 ลา้นบาท  ผอ่น

ชาํระหน้ีเป็น 2 งวด คือ ภายในเดือนธนัวาคม 2552 และในเดือนธนัวาคม 2553 โดยผอ่นชาํระงวดละเท่าๆ กนั  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็  จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนใน

อนาคตเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บับริษทั 

ณ วนัท่ี 30  มิถุนายน 2546 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั รวมดอกเบ้ียคา้งรับเป็นจาํนวนเงิน  

203.54 ลา้นบาท  ซ่ึงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานาน  บริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ป็นจาํนวนเงิน  9.58 ลา้นบาท     

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารเช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญดงักล่าวเพียงพอเน่ืองจากบริษทัอยูร่ะหวา่งปรับโครงสร้างหน้ีกบับริษทั

ดงักล่าว ต่อมาในเดือนกนัยายน 2546 บริษทัไดรั้บชาํระหน้ีในส่วนของเงินตน้ทั้งหมดจาํนวน 122.49 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2547 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2546 ดอกเบ้ียคา้งรับของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั  โรงพยาบาลกรุงเทพ   

หาดใหญ่  จาํกดั จาํนวนเงิน  83.19 ลา้นบาท  ซ่ึงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานาน  บริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ป็น

จาํนวนเงิน  9.58 ลา้นบาท ทั้งน้ีฝ่ายบริหารเช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญดงักล่าวเพียงพอ  เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บชาํระ

หน้ีและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดจาํนองท่ีดินเพื่อเป็นหลกัประกนัแก่บริษทั 
 

การซ้ือเงนิลงทุน 

ในเดือนมิถุนายน  2547 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็  จาํกดั จาํนวน 9,801,000 

หุน้ ในราคาหุน้ละ  5 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน  49.01 ลา้นบาท  โดยบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี  15 

กรกฎาคม 2547 
 

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 ผูว้า่จา้งตกลงพกัชาํระค่าตอบแทนการบริหารดงักล่าวไว้  และใหเ้ร่ิมทยอยชาํระ  

ค่าจา้งบริหารดงักล่าว ในปีท่ี 6 เป็นตน้ไป 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว) 
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4. ลูกหนีก้ารค้า 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ  (ซ่ึงรวมลูกหน้ี

การคา้กิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั) โดยแยกตามจาํนวนเดือนท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2547 

 31 ธนัวาคม 

2546 

 30 มิถุนายน 

2547 

 31 ธนัวาคม 

2546 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 198,353  154,141  120,109  107,589 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 22,997  27,455  12,264  12,916 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 19,045  12,516  13,043  11,626 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป   22,606     18,741  19,628    17,136 

รวม 263,001  212,853  165,044  149,267 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23,678)    (20,457)  (20,924)   (17,621) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 239,323   192,396  144,120  131,646 

 

5. เงนิลงทุนซ่ึงบนัทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 
 

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย ส่วนไดเ้สียในผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมท่ี

แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัสาํหรับงวด  3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30 

มิถุนายน 2547 และ 2546 รวมผลกาํไรสุทธิประมาณ  16.92 ลา้นบาท และ 66.07 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงวด 2547 และ 

67.18 ลา้นบาท และ 91.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงวด 2546 (คาํนวณตามงบการเงินของบริษทัร่วมดงักล่าวท่ียงัไม่ได้

ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี เน่ืองจากบริษทัร่วมไม่สามารถจดัส่งงบการเงินท่ีสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชีไดท้นั

ตามกาํหนด) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนใน

หุน้ทุนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะบริษทั  และเงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัร่วม

แสดงอยูใ่นงบการเงินรวม ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว) 
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 ประกอบดว้ย 

       พนับาท 

 

 

ประเภทกิจการ  ทุนชาํระ 

แลว้ 

(พนับาท) 

 สัดส่วน 

เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 ตามวิธี

ราคาทุน 

 ตามวิธี 

ส่วนได้

เสีย 

 เงินปันผล 

บริษัทร่วม            

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล  280,000  49.00  223,489  348,685      34,300 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล  120,000  48.00  132,480  174,691        5,760 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา     21,430  49.00     52,500  67,098    -  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล  400,000  49.01  259,085  277,166    -  

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล  1,000,000  36.79  294,352  281,498    -  

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล  586,119  48.45  284,000  297,741    -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม         1,245,906  1,446,879      40,060 

            

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั            

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

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

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา    21,430     2.01      2,840      -  

รวม         70,490      -  

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน        (11,408)      -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทที่เกีย่วข้องกนั         59,082      -  

            

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 ประกอบดว้ย 
 

       พนับาท 

 

 

ประเภทกิจการ  ทุนชาํระ 

แลว้ 

(พนับาท) 

 สัดส่วน 

เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 ตามวิธี

ราคาทุน 

 ตามวิธี 

ส่วนได้

เสีย 

 เงินปันผล 

บริษัทย่อย            

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล    105,000  79.00      96,775  124,549        2,074 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั  เซ็นทรัลแลป      50,000  100.00      51,250  64,910    -  

บริษทัไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์     

(ประเทศไทย) จาํกดั 

เซ็นทรัลแลป   

    10,000 

  

95.00 

  

      9,502 

  

14,210 

  

  -  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล     400,000      81.00     323,288      323,869         -  

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล       1,000  100.00           999        -     -  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล  500,000  67.78    381,055  434,494    -  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั 

(เดิมช่ือ บริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั) 

โรงพยาบาล   

200,000 

  

63.35 

  

  122,897 

  

130,340 

  

  -  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล    60,000  100.00      60,000      52,337    -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย       1,045,766  1,144,709        2,074 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว) 
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       พนับาท 

 

 

ประเภทกิจการ  ทุนชาํระ 

แลว้ 

(พนับาท) 

 สัดส่วน 

เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 ตามวิธี

ราคาทุน 

 ตามวิธี 

ส่วนได้

เสีย 

 เงินปันผล 

บริษัทร่วม            

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล    280,000  49.00     223,489  348,685      34,300 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล    120,000  48.00     132,480  174,691        5,760 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา      21,430  49.00       52,500  67,098    -  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล    400,000  49.01     259,085  277,166    -  

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล  1,000,000  36.79     294,352  281,498    -  

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล   586,119  48.45     284,000  297,741    -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม       1,245,906  1,446,879      40,060 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม       2,291,672  2,591,588      42,134 

            

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั            

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

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

รวม           67,650      -  

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน         (11,408)      -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทที่เกีย่วข้องกนั           56,242      -  

            

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ประกอบดว้ย 

       พนับาท 

 

 

ประเภทกิจการ  ทุนชาํระ 

แลว้ 

(พนับาท) 

 สัดส่วน 

เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 ตามวิธี

ราคาทุน 

 ตามวิธี 

ส่วนได้

เสีย 

 เงินปันผล 

บริษัทร่วม            

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล     280,000  49.00  223,489  337,339  20,580 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล    120,000  48.00  132,480  172,710    5,760 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา      21,430  49.00    52,500  64,059    3,675 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล    400,000  49.01  210,080  212,594    -  

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล  1,000,000  36.79  294,352  267,917    -  

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล    586,119  48.45  284,000     303,666    -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม       1,196,901  1,358,285    30,015 

            

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั            

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

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

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา    21,430         2.01   2,840     

รวม       70,490      -  

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน       (9,076)      -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทที่เกีย่วข้องกนั       61,414      -  



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว) 
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ประกอบดว้ย 

 

       พนับาท 

 

 

ประเภทกิจการ  ทุนชาํระ 

แลว้ 

(พนับาท) 

 สัดส่วน 

เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 ตามวิธี

ราคาทุน 

 ตามวิธี 

ส่วนได้

เสีย 

 เงินปันผล 

บริษัทย่อย            

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล    105,000  79.00  96,775  123,013  4,148 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั  เซ็นทรัลแลป      50,000  100.00  51,250  59,072    -  

บริษทัไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์     

(ประเทศไทย) จาํกดั 

เซ็นทรัลแลป   

   10,000 

  

95.00 

  

  9,502 

  

12,119 

  

  -  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล     400,000      81.00   319,648      323,850         -  

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล        1,000  100.00        999  635    -  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล   500,000  67.78  381,055  435,481    -  

บริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั โรงพยาบาล   200,000  63.35  122,897  129,965    -  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล      15,000  100.00  15,000       14,385    -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย       997,126  1,098,520        4,148 

            

บริษัทร่วม            

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล    280,000  49.00  223,489  337,339  20,580 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล    120,000  48.00  132,480  172,710    5,760 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา     21,430  49.00  52,500  64,059    3,675 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล    400,000  49.01  210,080  212,594    -  

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล  1,000,000  36.79  294,352  267,917    -  

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล    586,119  48.45  284,000     303,666    -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม       1,196,901  1,358,285    30,015 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม       2,194,027  2,456,805    34,163 

            

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั            

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

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

รวม       67,650      -  

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน       (9,076)      -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทที่เกีย่วข้องกนั       58,574      -  

            

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว) 
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6. หนีสิ้นระยะยาวอืน่ 
 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ประกอบดว้ย 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2547 

 31 ธนัวาคม 

2546 

 30 มิถุนายน 

2547 

 31 ธนัวาคม 

2546 

เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ 2,405,352  2,265,531  1,759,152  1,865,531 

เงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ 60,502  117,191  60,502  117,191 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ 29,936  10,231  29,936  10,231 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 70,525  80,226  50,781  80,116 

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น           -          1,952            -         1,952 

รวม 2,566,315  2,475,131  1,900,371  2,075,021 

หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนด 

ชาํระภายในหน่ึงปี 

 

  (309,886) 

  

   (346,376) 

  

(299,634) 

  

   (342,666) 

รวมหนีสิ้นระยะยาว - สุทธิ   2,256,429   2,128,755  1,600,737   1,732,355 

   

เงนิกู้ยมืจากธนาคารในประเทศประกอบด้วย 
 

เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศในวงเงินกูย้มืจาํนวน 2,300 ลา้นบาทโดยบริษทัเบิกเงินกูย้มืแลว้จาํนวน  1,850 ลา้นบาท 

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือนรวม  108 เดือน โดยชาํระดอกเบ้ียปีท่ี  1 ถึงปีท่ี 2 ในอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  2-6 ต่อปี ปีท่ี 3 เป็นตน้ไปในอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย  MLR -2% ต่อปี เร่ิมชาํระเดือนแรกในเดือน

ธนัวาคม 2544 และมีเง่ือนไขในการชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  210 ลา้นบาท  และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน  1,535 ลา้นบาท  และ  1,640 ลา้นบาท  

ตามลาํดบั  
 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั  กรุงเทพดุสิตเวชการ  จาํกดั  (มหาชน )      

(บางส่วน) บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั และบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั ไดจ้ดจาํนองเป็น

หลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวในวงเงิน 2,300 ลา้นบาท 

 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว) 
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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 30 มิถุนายน 2547 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาว

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน  2.69 ลา้นบาทและ  2.64 ลา้นบาท  ตามลาํดบั  และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน  

11.46 ลา้นบาท และ 12.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั  (บางส่วน)ไดจ้ดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงิน

กูย้มืดงักล่าวในวงเงิน 20 ลา้นบาท 
 

เงนิกู้ยมืจากธนาคารในประเทศ (บริษทัย่อย) 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั มีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศ วงเงิน 

330 ลา้นบาท โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน ดว้ยอตัราดอกเบ้ียในปีแรก MLR -1.75% ต่อปี  ปีท่ี 2 MLR -1.50%  

ต่อปี  ปีท่ี 3 MLR -1.25% ต่อปี หลงัจากนั้นเป็นตน้ไปใช ้MLR ต่อปี และมีกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ีใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2557 โดยมีระยะเวลาปลอดเงินตน้ 3 ปี ปีนบัจากวนัทาํสญัญา จ่าย ชาํระเงินตน้คืนธนาคารใน   

ปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 5 ชาํระคืนเงินตน้เดือนละ 2.50 ลา้นบาท ในปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 7  ชาํระคืนเงินตน้เดือนละ 3.75 ลา้นบาท ในปีท่ี 8  

ถึงปีท่ี 10 ชาํระคืนเงินตน้เดือนละ 5 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 บริษทัแสดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นหน้ีสิน

ระยะยาวอ่ืนจาํนวน 248 ลา้นบาท 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั มีเงินกูย้มืระยะยาวจาก

ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 140 ลา้นบาท กาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 6 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดเงินตน้ 1 ปี 

3 เดือน ในอตัราดอกเบ้ีย  MLR ต่อปี โดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนในวงเงิน 150 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2547 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัแสดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปีจาํนวน 3.60 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 94.60 ลา้นบาท และ 96.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั มีเงินกูย้มืระยะยาว

จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 400 ลา้นบาท โดยชาํระดอกเบ้ียสาํหรับปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ในอตัราคงท่ีร้อยละ 

5.25 ต่อปี และ 5.50 ต่อปี ตามลาํดบั และปีท่ี 3 เป็นตน้ไปในอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี และมีกาํหนดระยะเวลาการชาํระ

หน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 โดยมีระยะเวลาปลอดเงินตน้ 2 ปีนบัจากวนัทาํสญัญา จ่ายชาํระเงินตน้

คืนธนาคารทุกเดือนๆ ละ 3.12 ลา้นบาท รวม 96 งวด และชาํระดอกเบ้ียต่างหากทุกส้ินเดือนนบัจากวนัทาํสญัญา  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัแสดงเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวนเงิน 

300 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตเป็นหลกัประกนัเงิน

กูย้มืดงักล่าว 
 

เงนิกู้ยมืจากธนาคารต่างประเทศ 
 

บริษทัไดท้าํสญัญาเงินกูส้กลุต่างประเทศ จาํนวน 12.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา มีอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระหวา่ง

ธนาคารสิงคโปร์บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี มีกาํหนดการชาํระคืนเงินตน้ 5 งวด ทุก 12 เดือน และจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก          

3 เดือน เร่ิมชาํระเงินตน้งวดแรกในเดือน เมษายน 2544 จาํนวน 8.76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูส่้วนท่ีเหลือแบ่ง

ชาํระตามจาํนวนท่ีตกลงกนัในสญัญา โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 มีภาระหน้ีเงินตน้     

คงเหลือจาํนวน 1.47 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2.95 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั หรือเทียบเท่าเงินบาท 

จาํนวน 60.50 ลา้นบาท และ 117.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน  2547 และ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2546 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  จาํนวน  60.50 ลา้นบาท  และ 97.66 ลา้นบาท  ตามลาํดบั  และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2546 

บริษทัแสดงหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 19.53 ลา้นบาท  
 

เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ  
 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ ประกอบดว้ยสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสญัญาเช่าซ้ือหลายสญัญาโดยมีเง่ือนไขชาํระหน้ีเป็นรายเดือน

รวม  48 งวด  ผอ่นชาํระงวดละ  272,450 บาท  ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน  2547 และ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2546 บริษทัแสดง  

เจา้หน้ีเช่าซ้ือเป็นส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  จาํนวน 2.91 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 

5.87 ลา้นบาท และ 7.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าซ้ือกบับริษทัแห่งหน่ึง  ซ่ึงเป็นสญัญาเช่ารถพยาบาลหลายสญัญา  โดยกาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน  

รวม 32 งวด โดยผอ่นชาํระงวดท่ี 1 ถึง 31 งวดละ 144,870 บาท และในงวดท่ี 32 บริษทัผอ่นชาํระดว้ยจาํนวน  2.46 ลา้น

บาท    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 บริษทัแสดงหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน  

1.49 ลา้นบาทและ 4.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองมือแพทย์  มีเง่ือนไขชาํระหน้ีเป็นรายเดือนรวม  48 งวด ผอ่นชาํระงวดละ  388,018 บาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2547 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2546 บริษทัไดแ้สดงเจา้หน้ีเช่าซ้ือเป็นส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี  จาํนวน  4.28 ลา้นบาท  และหน้ีสินระยะยาวอ่ืน  จาํนวน  11.04 ลา้นบาทและ  12.83 ลา้นบาท

ตามลาํดบั 
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เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ (บริษทัย่อย) 
 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่  จาํกดั มีเจา้หน้ีเช่าซ้ือจากสญัญาเช่าซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์หลายสญัญาโดยมี

เง่ือนไขชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาสรวม  12 งวด ผอ่นชาํระงวดละ  137,759 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2546 บริษทัยอ่ย

แสดงเจา้หน้ีเช่าซ้ือเป็นส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน 0.11 ลา้นบาท  
 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
 

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัแห่งหน่ึง  เพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย์  สาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจมี

กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 60 งวด โดยผอ่นชาํระงวดละ 696,967 บาท และเม่ือครบกาํหนดสญัญาบริษทัสามารถ

ใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสญัญา  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2547 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2546 

บริษทัแสดงหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน  6.96 ลา้นบาท  และบริษทัไดแ้สดง

หน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 16.82 ลา้นบาท และ 32.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึง  เพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย์  สาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจมี

กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน  รวม 48 งวด โดยผอ่นชาํระงวดละ  653,505 บาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 และวนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2546 บริษทัแสดงหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน  7.20 ลา้นบาท และ

หน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 16.20 ลา้นบาท และ 19.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัแห่งหน่ึง  เพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย์  สาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจมี

กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน  รวม 48 งวดโดยผอ่นชาํระงวดละ  780,656 บาท และเม่ือครบกาํหนดสญัญาบริษทัสามารถ

ใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสญัญา  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2547 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2546 

บริษทัแสดงหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน  3.60 ลา้นบาท  และ  7.20 ลา้นบาท  

ตามลาํดบั 
 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ (บริษทัย่อย) 
 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง  จาํกดั ไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัแห่งหน่ึง  เพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย์

สาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ  กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน  รวม 34 เดือน โดยผอ่นชาํระงวดละ  576,798 บาท เม่ือครบ

กาํหนดสญัญา บริษทัสามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนด  ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 บริษทั

แสดงหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 5.82 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน  

11.57 ลา้นบาท 
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วนัที ่30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแล้ว) 
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บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย  จาํกดั ไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัแห่งหน่ึง  เพื่อจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับ

ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ  กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน  รวม 36 เดือน โดยผอ่นชาํระงวดละ  67,638 บาท เม่ือครบกาํหนด

สญัญา บริษทัสามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนด  ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 บริษทัแสดง

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน  0.83 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน  1.52 

ลา้นบาท 

 

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 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัแสดงเจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

จาํนวน 1.83 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายชาํระทั้งจาํนวนในงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 แลว้ 

นอกจากน้ี  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 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัแสดงเจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

จาํนวน 0.12 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายชาํระทั้งจาํนวนในงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 แลว้ 
 

7.  ทรัพย์สินทีม่ีภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ดงัต่อไปน้ี 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัแก่หน่วยงานราชการบางแห่งเป็นเงิน

ประมาณ 5.99 ลา้นบาท สาํหรับบริษทั และ 5.63 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัยอ่ย 
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บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานเป็นจาํนวนเงิน 15.62 ลา้นบาท สาํหรับบริษทั 
 

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาจา้งตกแต่งอาคารโรงพยาบาลจาํนวน  148.39 ลา้นบาท  สาํหรับบริษทั  และ 

105.97 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัยอ่ย 

 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั  (บางส่วน) และ ของบริษทัยอ่ย  (บางส่วน) 

ไดจ้ดจาํนองกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

 

8.  ทุนเรือนหุ้นและเหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 
 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2547 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2547 อนุมติัใหบ้ริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้  (Par 

Value) ของหุน้สามญั  จากมูลค่าหุน้ละ  10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้กบั

กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2547 
 

นอกจากน้ีท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียน  750 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้น

บาท โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน  250 ลา้นหุน้  จาํหน่ายในราคาหุน้ละ  6 บาท  เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใน

อตัราส่วน 3 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี  14 พฤษภาคม 2547 

ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ไดจ้องซ้ือหุน้และชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนแลว้ในระหวา่งวนัท่ี  21-25 มิถุนายน  2547 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  

1,769 ลา้นบาท แสดงเป็นเจา้หน้ีจองซ้ือหุน้ในงบการเงิน  ต่อมาในเดือนกรกฎาคม  2547 บริษทัไดจ่้ายคืนเงินค่าหุน้แก่ผู ้

ถือหุน้ท่ีจ่ายเงินจองซ้ือหุน้เกินสิทธิ  จาํนวนเงิน  269 ลา้นบาท  และบริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนชาํระแลว้เป็น  1,000 ลา้น

บาท เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2547 
 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี  1/2547 เม่ือวนัท่ี  3 สิงหาคม  2547 มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก

จาํนวน 180.50 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 180.50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน 

จาํนวน 1,000 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน  1,180.50 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั  จาํนวน 1,180.50 ลา้นหุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2547 
 

นอกจากน้ีท่ีประชุมดงักล่าวไดมี้มติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้โดยการเขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมดของ บริษทั สมิติ

เวช จาํกดั (มหาชน) บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่  จาํกดั และ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็  จาํกดั จากผูถื้อ

หุน้อ่ืนทุกรายของบริษทัดงักล่าว  โดยจ่ายชาํระค่าหุน้ดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้โดยมิได้

เสนอจ่ายเป็นเงินสด  และมีมติอนุมติัการซ้ือหุน้ของ  บริษทัโรงพยาบาลรามคาํแหง  จาํกดั (มหาชน) ในสดัส่วนไม่เกิน

ร้อยละ  20 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น  ในราคาไม่เกินหุน้ละ  150 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินไม่

เกิน 360 ลา้นบาท  
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9.  การจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรกาํไร 
 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี  2547 เม่ือวนัท่ี  22 เมษายน  2547 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับหุน้จาํนวน  75 

ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ  4 บาท เป็นจาํนวนเงิน  300 ลา้นบาท และจดัสรรกาํไรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน  16 ลา้น

บาท โดยกาํหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2547 
 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี  24 เมษายน 2546 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับหุน้จาํนวน  75 ลา้นหุน้ ในอตัรา

หุน้ละ 3 บาท เป็นจาํนวนเงิน 225 ลา้นบาท และจดัสรรกาํไรเป็นสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 12.88 ลา้นบาท 
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