
 

 
 
 
 
 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 

และ 
รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
 
 

 



 

รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล
ในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มิไดต้รวจสอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ของบริษทัร่วมจาํนวนหา้แห่ง 
ซ่ึงบริษทัใชใ้นการคาํนวณเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียมีเงินลงทุนจาํนวน 1,090.37 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.93 
ของยอดสินทรัพยร์วมในงบการเงินรวม และร้อยละ 17.66 ของยอดสินทรัพยร์วมในงบการเงินเฉพาะของบริษทั) 
และยอดรวมส่วนแบ่งกาํไรสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จาํนวน 41.69 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ1.26 ของยอด
รายไดร้วมในงบการเงินรวม และร้อยละ 1.41 ในงบการเงินเฉพาะของบริษทั) ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดย
ขา้พเจา้ไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีนั้น และความเห็นของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินและรายการ
ต่างๆ ของบริษทัร่วมทั้งห้าแห่งดงักล่าว ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ไดถื้อตาม
รายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวช
การ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัเฉพาะบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จาํกดั (มหาชน) ก่อนปรับปรุงใหม่ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนตามรายงานการสอบบญัชีลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 
2546 โดยแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขเร่ืองการคาํนวณมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียโดยใชง้บ
การเงินของบริษทัร่วมดงักล่าวท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาติ (ดูหมายเหตุ 7) และความเพียงพอ
ของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ดูหมายเหตุ 2)  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั   
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทาง
การเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึนตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ี
นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบ ดงักล่าวให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ย่างเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



 

  2

จากการตรวจสอบของขา้พเจา้และรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวไวใ้นวรรคท่ีหน่ึง ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงิน
ขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 ผลการดาํเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม ของ
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และฐานะการเงิน ผลการ
ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
เดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 บริษทัไดป้รับปรุงงบการเงินสาํหรับปี 2545 ใหม่โดยการ
นาํงบการเงินของบริษทัร่วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แลว้มาปรับปรุงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใหม่ ซ่ึงขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเห็นวา่รายการดงักล่าวเหมาะสมแลว้ 
 
 

(นายเทอดทอง เทพมงักร)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3787  
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 กมุภาพนัธ์ 2547 



   

สินทรัพย์
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2546 2545 2546 2545
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3, 4 525,124,906 1,007,010,820 405,382,206       966,951,287 
เงินลงทุนชัว่คราว 13,602,287 11,636,220 6,195,148           6,127,898 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2, 3, 5 192,395,626 108,169,232 131,645,742       99,812,165 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 - - 50,600,000         -
สินคา้คงเหลือ 3, 6 53,996,208 25,459,467 27,829,400         23,290,057 
ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2 1,229,150 42,440,474 7,755,000           42,440,474 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2 58,148,382 150,469,793 141,344,058       150,465,791 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 66,633,571 31,535,326 42,550,559         31,418,183 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 911,130,130 1,376,721,332 813,302,113       1,320,505,855 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 7, 12 1,358,285,030 1,388,455,041 2,456,805,496    1,510,425,177 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 61,414,005 62,794,228 58,573,965         62,794,228 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7,411,911 6,381,060 7,411,911           6,381,060 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 2 274,202,905 543,054,072 275,403,856       544,255,023 
ท่ีดิน อาคารและอปกรณ์ - สทธิ 3  8  10 3 979 233 491 2 005 972 891 1 974 542 064    1 871 489 529 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
งบดุล 

(หน่วย:บาท)

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3

ทดน อาคารและอุปกรณ - สุทธ 3, 8, 10 3,979,233,491 2,005,972,891 1,974,542,064    1,871,489,529 
ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พ่ือการดาํเนินงาน 9 471,427,180 243,900,000 471,427,180       243,900,000 
ค่าความนิยม - สุทธิ 3 116,872,576 - - -
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2 83,996,913 84,265,943 83,996,913         84,265,943 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 2 40,942,152 22,321,964 31,494,079         20,719,953 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,393,786,163 4,357,145,199 5,359,655,464    4,344,230,913 
รวมสินทรัพย์ 7,304,916,293 5,733,866,531 6,172,957,577    5,664,736,768 

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3



   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2546 2545 2546 2545
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 405,824,149 - 176,349,000       -
เจา้หน้ีการคา้ 2 204,435,524 144,902,859 146,357,650       138,183,612 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 346,376,490 94,123,643 342,666,481       94,123,643 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 22,033,230 19,903,397 - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 56,100,457 43,090,530 55,191,771         39,921,938 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 183,759,680 77,573,268 139,687,679       71,294,453 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 87,493,703 42,259,869 51,354,409         41,699,073 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,306,023,233 421,853,566 911,606,990       385,222,719 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 10 2,128,755,055 2,006,539,730 1,732,355,055    2,006,539,730 
รายไดร้อตดับญัชี 3 129,403,014 67,168,493 129,403,014       67,168,493 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,292,816 5,035,647 15,207,405         4,959,172 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,273,450,885 2,078,743,870 1,876,965,474    2,078,667,395 
รวมหนีสิ้น 3,579,474,118 2,500,597,436 2,788,572,464    2,463,890,114 

(หน่วย:บาท)

งบดุล 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4



   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2546 2545 2546 2545
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 13
หุน้สามญั 75,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 75,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 750,000,000 750,000,000 750,000,000       750,000,000 
ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,567,600,000 1,567,600,000 1,567,600,000    1,567,600,000 
ส่วนเกินทุนอ่ืน 3, 8 460,471,310       437,386,642 460,471,310       437,386,642 
ส่วนตํ่ากวา่ทุนอ่ืน 3 - (949,740) - (949,740)
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
สาํรองตามกฎหมาย 14 59,000,000 46,125,000 59,000,000         46,125,000 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
กาํไรสะสม 12 547,313,803 400,684,752 547,313,803       400,684,752 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 3,384,385,113 3,200,846,654 3,384,385,113    3,200,846,654 
ส่วนของผถื้อหน้ส่วนนอ้ย 341 057 062 32 422 441 - -

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

(หน่วย:บาท)

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

สวนของผถูอหุนสวนนอย 341,057,062 32,422,441 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,725,442,175 3,233,269,095 3,384,385,113    3,200,846,654 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,304,916,293 5,733,866,531 6,172,957,577    5,664,736,768 

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2546 2545 2546 2545

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 2, 3
รายไดค้่าบริการคนไข้ 3,084,649,302 2,344,755,870 2,744,718,338    2,199,829,845 
รายได้อืน่
ดอกเบ้ียรับ 31,022,453 100,661,640 30,605,985         100,513,591 
กาํไรจากการปรับดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งจ่าย - 17,688,771 - 17,688,771 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 3 10,677,601 3,975,792 10,677,601         3,975,792 
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 220,768 29,096,985 - 29,298,880 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 32,182,452 28,771,359 31,395,822         28,100,090 
อ่ืนๆ 58,377,602 47,141,754 48,364,623         47,910,181 
รวมรายได้อืน่ 132,480,876 227,336,301 121,044,031 227,487,305 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 96,858,132 71,125,651 91,531,997         81,852,308 
รวมรายได้ 3,313,988,310 2,643,217,822 2,957,294,366 2,509,169,458 

ค่าใช้จ่าย 2, 3, 17, 18
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 1,861,402,373 1,450,140,070 1,648,131,621    1,366,865,196 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 834,137,896 645,984,194 702,053,490       607,404,782 
ค่าตอบแทนกรรมการ 18 698 450 18 458 158 17 930 500         17 725 647 

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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คาตอบแทนกรรมการ 18,698,450 18,458,158 17,930,500         17,725,647 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 3 9,494,866 15,306,414 8,678,949           14,593,220 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11 7,986,126 5,648,990 - 5,648,990 
รวมค่าใช้จ่าย 2,731,719,711 2,135,537,826 2,376,794,560    2,012,237,835 
กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงินได้ 582,268,599 507,679,996 580,499,806       496,931,623 
ดอกเบีย้จ่าย (101,068,524) (122,238,065) (94,979,448)       (120,688,065)
ภาษเีงินได้ (107,458,526) (76,733,711) (101,046,307)     (70,386,728)
กาํไรหลงัภาษเีงินได้ 373,741,549 308,708,220 384,474,051 305,856,830 
กาํไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (4,027,498) (2,851,390) - -
กาํไรจากกจิกรรมตามปกติ 369,714,051 305,856,830 384,474,051 305,856,830 
รายการพเิศษ
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 14,760,000 - - -
กาํไรสุทธิ 384,474,051 305,856,830 384,474,051 305,856,830 

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรจากกจิกรรมตามปกติ 4.93 4.80 5.13 4.80 
รายการพเิศษ 0.20 - - -
กาํไรสุทธิต่อหุ้น 3 5.13 4.80 5.13                   4.80 
จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 75,000,000 63,767,123 75,000,000         63,767,123

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



   

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2546 2545 2546 2545

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสุทธิ 384,474,051 305,856,830 384,474,051       305,856,830 
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 207,894,189 149,436,981 162,424,670       140,224,239 
หน้ีสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลบั) (13,229,927) (269,359) (14,700,000) (269,359)
รายไดร้อตดับญัชีตดัจ่าย (12,565,479) (4,164,110) (12,565,479)       (4,164,110)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (34,237,048) (71,125,651) (91,531,997)       (81,852,308)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 8,452,599 15,306,414 8,452,599           14,593,220 
ค่าความนิยมตดับญัชี 7,986,126 - - -
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (2,068,565) - (2,068,565)
กาํไรจากการปรับดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งจ่าย - (17,688,771) - (17,688,771)
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 12,066,783 (29,174,015) (416,494)            (29,298,880)
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - - 991,820 -
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (14,760,000) - - -
ขาดทุนจากการทาํสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 3 082 663 - 3 082 663 

(หน่วย:บาท)
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เงนตราตางประเทศทยงไมเกดขนจรง - 3,082,663 - 3,082,663 
การตดับญัชีเงินปันผลคา้งจ่าย - 8,457,145 - 8,457,145 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ (10,579,874)       (3,529,211) (10,579,874)       (3,529,211)
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์
และหนีสิ้นดาํเนินงาน 535,501,420 354,120,351 426,549,296       333,342,893 
การเปลีย่นแปลงสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน (71,333,966) (45,886,044) (17,133,577)       (44,648,308)
สินคา้คงเหลือ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (28,536,741) 3,609,320 (4,539,343)         4,137,207 
ดอกเบ้ียคา้งรับลดลง(เพ่ิมข้ึน) 83,005,544 (72,122,004) (194,132)            (72,129,169)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (34,358,205) (7,359,855) (11,904,853)       (7,412,041)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (22,107,725) (1,114,140) (14,261,664)       (1,522,149)
เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 59,532,665 16,097,951 8,174,038           14,733,305 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 121,009,501 10,875,089 68,456,314         11,106,679 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 13,009,927 43,090,530 15,269,834         39,921,938 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 45,233,834 (15,053,650) 9,655,336           (15,115,000)
รายไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 74,800,000 59,000,000 74,800,000         59,000,000 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 10,257,169 115,927 10,248,234         58,845 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 786,013,423 345,373,475 565,119,483       321,474,200 
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   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2546 2545 2546 2545

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (1,966,067) (1,395,025) (67,251)              (1,341,297)
เงินสดรับจากเงินปันผล 30,015,000 19,737,492 34,162,500         21,811,242
ค่าความนิยมเพิ่มข้ึน (124,856,857) - - -
รับชาํระเงินจากการขายเงินลงทุน 31,552,018 106,982,913 79,360,000         106,982,913
จ่ายชาํระเงินจากการซ้ือเงินลงทุน - (421,811,098) (946,309,241)     (421,811,098)
เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของเงินลงทุนระยะยาว 337,500 - 337,500 -
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (2,411,760,243) (200,711,556) (452,545,486)     (193,593,876)
ขายสินทรัพยถ์าวร 14,088,882 62,623,664 4,751,675           62,550,764
ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 276,923,545 636,576,939 227,836,062       636,576,939
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเพ่ิมข้ึน (48,000) (531,000) (48,000)              (531,000)
ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรลดลง(เพ่ิมข้ึน) 41,211,325 (42,440,474) 34,685,475         (42,440,474)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (2,144,502,897) 159,031,855 (1,017,836,765) 168,204,113
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 405,824,149       - 176,349,000       -
เงินรับค่าหุน้เพ่ิมทุน - 600,000,000       - 600,000,000       
เงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน 603,369,006       - - -
เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 2 129 833           (237 246)            - -

(หน่วย:บาท)
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เจาหนบรษททเกยวของกนเพมขน(ลดลง) 2,129,833           (237,246)            - -
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารเพ่ิมข้ึน -                     20,000,000         - 20,000,000         
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืน (218,384,049)     (119,988,664)     (60,230,798)       (119,988,664)     
เงินปันผลจ่าย (224,970,000)     (100,000,000)     (224,970,000)     (100,000,000)     
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเพ่ิมข้ึน 308,634,621 2,300,140 - -
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 876,603,560       402,074,230       (108,851,798)     400,011,336       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (481,885,914)     906,479,560       (561,569,080)     889,689,649       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 1,007,010,820 106,636,707 966,951,287       77,261,638
เงินสดของบริษทัย่อย ณ วนัทีข่าย - -6,105,447 - -
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 525,124,906 1,007,010,820 405,382,207       966,951,287

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
เงินสดจ่ายในระหว่างปี
ดอกเบ้ียจ่าย 97,041,470 117,687,276 90,117,808         116,137,276
ภาษีเงินได้ 97,047,873 21,056,505 85,661,249         18,998,719
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน กาํไร ส่วนของผูถื้อ

ท่ีออกและ มูลค่าหุน้ ทุนอ่ืน สะสม หุน้ส่วนนอ้ย รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2545 500,000,000 1,217,600,000 435,941,062 240,952,922 30,122,301 2,424,616,285

ส่วนเกินทุนอ่ืน  -                      -                    495,840  -                     -                    495,840

รายการท่ียงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  -                      -                    495,840  -                     -                    495,840

หุน้สามญั 250,000,000  -                     -                     -                     -                    250,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  -                     350,000,000  -                     -                     -                    350,000,000

กาํไรสุทธิ (หลงัปรับปรุงใหม่) 12 -                 -                 -                 305,856,830 -                 305,856,830

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  -                      -                     -                     -                    2,300,140 2,300,140

เงินปันผลจ่าย -                 -                 -                 -100,000,000 -                 -100,000,000

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2545 750,000,000 1,567,600,000 436,436,902 446,809,752 32,422,441 3,233,269,095

ส่วนเกินทุนอ่ืน  -                      -                    24,034,408  -                     -                    24,034,408

รายการท่ียงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  -                      -                    24,034,408  -                     -                    24,034,408

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย -                 -                 -                 -                 308,634,621 308,634,621

กาํไรสุทธิ -                 -                 -                 384,474,051 -                 384,474,051

เงินปันผลจ่าย -                 -                 -                 -224,970,000 -                 -224,970,000

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 750,000,000 1,567,600,000 460,471,310 606,313,803 341,057,062 3,725,442,175

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

(หน่วย:บาท)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน กาํไร

ท่ีออกและ มูลค่าหุน้ ทุนอ่ืน สะสม รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2545 500,000,000 1,217,600,000 435,941,062 240,952,922 2,394,493,984

ส่วนเกินทุนอ่ืน  -                         -                        495,840  -                        495,840

รายการท่ียงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  -                         -                        495,840  -                        495,840

หุน้สามญั 250,000,000  -                         -                         -                        250,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  -                        350,000,000  -                         -                        350,000,000

กาํไรสุทธิ (หลงัปรับปรุงใหม่) 12 -                     -                     -                     305,856,830 305,856,830

เงินปันผลจา่ย -                     -                     -                     -100,000,000 -100,000,000

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2545 750,000,000 1,567,600,000 436,436,902      446,809,752 3,200,846,654

ส่วนเกินทุนอ่ืน  -                         -                        24,034,408  -                        24,034,408

รายการท่ียงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  -                         -                        24,034,408  -                        24,034,408

กาํไรสุทธิ  -                         -                         -                        384,474,051 384,474,051

เงินปันผลจ่าย  -                         -                         -                        (224,970,000)    -224,970,000

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 750,000,000 1,567,600,000 460,471,310 606,313,803 3,384,385,113

งบการเงินเฉพาะบริษทั (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: บาท)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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1. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 
 
งบการเงินน้ีได้จัดทาํเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยและได้จัดทาํข้ึนตามประกาศกรมทะเบียนการค้า ลงวนัท่ี               
14 กนัยายน 2544 ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีใชใ้นประเทศไทย 
 
งบการเงินน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จดัทาํข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด ตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปของประเทศไทยเท่านั้น 
 
นอกจากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืนๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑ ์   
การบนัทึกตามราคาทุนเดิม 
 
เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
ซ่ึงไดน้าํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 
 

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ไดร้วมบญัชีของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย ซ่ึงบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัย่อย
ดงักล่าวดงัต่อไปน้ี  

     อตัราการถือหุน้ (ร้อยละ) 
     31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 ประเภทธุรกิจ  จดทะเบียนใน  2546  2545 
บริษัทย่อย        
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล  ประเทศไทย  79%  79% 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั เซ็นทรัลแลป  ประเทศไทย  100%  - 
บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์  
(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
เซ็นทรัลแลป 

  
ประเทศไทย 

  
95% 

  
- 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั รวมแพทยร์ะยอง จาํกดั) 

โรงพยาบาล  ประเทศไทย  81%  - 

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล  ประเทศไทย  100%  - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล  ประเทศไทย  100%  - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล  ประเทศไทย  68%  - 
บริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั โรงพยาบาล  ประเทศไทย  63%  - 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ไดถู้กจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 

 
2. ข้อมูลทัว่ไป และรายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัทีเ่กีย่วข้อง 

 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทยประกอบธุรกิจ     
โรงพยาบาล มีโรงพยาบาลในเครือข่ายจาํนวน 9 แห่ง บริษทัตั้ งอยู่เลขท่ี 2 ซอยศูนยว์ิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดจ้ากการ
ขายสินคา้ รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนหน่ึงของบริษทัเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั
ย่อย บริษทัร่วมและบริษทัหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัหรือบุคคลเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้น 
และ/หรือ มีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
สาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนั
ไวส้าํหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการบญัชีและรายการคา้สาํคญัท่ีมีกบั
บริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญระหว่างบริษัทกับบุคคล และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี และสําหรับปีส้ินสุด                
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2546  2545  2546  2545 

บริษทัย่อย        
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป -  -  1,136,590  251,795 
รายไดอ่ื้น -  -  8,515,388  1,192,523 
ดอกเบ้ียรับ -  -  11,090  - 
เงินปันผลรับ -  -  4,147,500          2,073,750 
รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น -  -         4,337,450  - 
ตน้ทุนบริการ -  -  56,100,610  - 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -  -  991,820  - 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2546  2545  2546  2545 

บริษทัร่วม        
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 50,567,653  7,769,812  7,235,344  7,769,812 
รายไดอ่ื้น 21,939,687  31,934,950  21,939,687  31,934,950 
ดอกเบ้ียรับ 27,437,047  74,368,018  27,437,047  74,368,018 
เงินปันผลรับ 30,015,000         19,737,492      30,015,000        19,737,492 
ดอกเบ้ียจ่าย 188,750  -  -  - 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 13,217,304  1,119,142  1,679,375  1,119,142 
รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น -  35,335,475  -  35,335,475 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,128,113  5,484,791  1,447,999  5,484,791 
ตน้ทุนบริการ 16,655,239  -  13,796,752  - 
เงินปันผลจ่าย 8,546,445  3,863,000  8,546,445  3,863,000 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 2,570,656  -  -  - 

บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        

(บริษทัทีม่ีกรรมการร่วมกนั)        
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 4,087,792  6,620,474  3,612,087  6,620,475 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 189,658  -  -  - 
รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น -  15,560,438  -  15,762,333 
รายไดอ่ื้น 1,498,088  9,321,196  1,498,088  9,321,196 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  43,448,304  -  44,646,826 
ตน้ทุนบริการ 30,882,896  -  30,882,896  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 925,000  -  -  - 
เงินปันผลจ่าย 20,374,875  10,397,950  20,374,875  10,397,950 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน -  2,068,565  -  2,068,565 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2546  2545  2546  2545 
ลูกหนีก้ารค้า        
(เป็นส่วนหน่ึงของยอดรวมลูกหน้ีการคา้ 
ในงบดุล) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  8,279,518  307,223 
บริษทัร่วม 19,493,081  2,863,781  4,638,299  2,863,781 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั   4,631,658    2,212,271    4,631,658  2,212,271 
รวม 24,124,739    5,076,052  17,549,475  5,383,275 
        
ลูกหนีจ้ากการจําหน่ายสินทรัพย์        
บริษทัยอ่ย   -     -   7,755,000    -  
บริษทัร่วม 1,229,150  35,335,474    -   35,335,474 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -     7,105,000    -     7,105,000 
รวม   1,229,150  42,440,474  7,755,000  42,440,474 

        
ลูกหนีอ้ืน่        
บริษทัยอ่ย   -     -   341,668  974,371 
บริษทัร่วม 4,162,948  11,144,341  4,082,698  11,144,341 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -     2,123,589    -     2,123,589 
รวม 4,162,948  13,267,930  4,424,366  14,242,301 
        
ดอกเบีย้ค้างรับ        
(เป็นส่วนหน่ึงของยอดรวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
ในงบดุล) 

       

บริษทัยอ่ย   -     -   83,205,713    -  
บริษทัร่วม 151,720,153  234,659,734  151,720,153  234,659,734 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   (9,584,895)    -     (9,584,895)    -  
รวม 142,135,258  234,659,734  225,340,971  234,659,734 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2546  2545  2546  2545 
รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ        
บริษทัร่วม   2,955,466  1,276,091  2,955,466  1,276,091 
รวม   2,955,466  1,276,091  2,955,466  1,276,091 
        
รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์ค้างรับ        
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -   1,177,020    -   1,177,020 
รวม   -   1,177,020    -   1,177,022 
 
เงนิทดรองจ่าย        
บริษทัยอ่ย  -   -  13,042,023  9,162 
บริษทัร่วม 173,800  1,065,148  173,800  1,065,148 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั         9,816         9,816           9,816         9,816 
รวม     183,616  1,074,964  13,225,639  1,084,126 
        
เงนิให้กู้ยมืระยะยาว        
(อตัราดอกเบ้ียต่อปี)        
บริษทัย่อย        
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั        
(ร้อยละ 0)   -     -   1,200,951  1,200,951 
รวม   -     -   1,200,951  1,200,951 
  



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2546  2545  2546  2545 

บริษทัร่วม        
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั        
(ร้อยละ 3 - 9) 182,687,381  270,231,009  182,687,381  270,231,009 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเกต็ จาํกดั        
(ร้อยละ 7)  -  8,400,000   -  8,400,000 
บริษทั วฒันเวช จาํกดั (ร้อยละ 6.75 - 7) 91,515,524  151,515,523  91,515,524  151,515,523 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ จาํกดั        
(ร้อยละ 7.75 - 8)   -   122,492,435    -   122,492,435 
รวม 274,202,905  552,638,967  274,202,905  552,638,967 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -     (9,584,895)    -     (9,584,895) 
รวม 274,202,905  543,054,072  274,202,905  543,054,072 
รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวสุทธิ 274,202,905  543,054,072  275,403,856  544,255,023 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน 
       

(อตัราดอกเบ้ียต่อปี)        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั 
(ร้อยละ 4) 

 
  -  

  
  -  

  
50,600,000 

  
  -  

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน        

(อตัราดอกเบ้ียต่อปี)        
บริษทัร่วม        
บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั (ร้อยละ 6.25)  -  5,000,000   -   - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
เงินกูย้มืจากกรรมการ (ร้อยละ 6) 15,000,000  15,000,000    -     -  
รวม 15,000,000  20,000,000    -     -  



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2546  2545  2546  2545 

เจ้าหนีก้ารค้า        

(เป็นส่วนหน่ึงของยอดรวมเจา้หน้ีการคา้ใน        
งบดุล)        
บริษทัยอ่ย  -   -  221,357   - 
บริษทัร่วม 5,840,587  2,131,488  2,967,985  2,131,488 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -   5,206,093    -   5,206,093 
รวม 5,840,587  7,337,581  3,189,342  7,337,581 

เจ้าหนีอ้ืน่        
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,944,108     107,914    -     -  
รวม 16,944,108     107,914    -     -  

        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        
บริษทัยอ่ย  -   -  30,921,719   - 
บริษทัร่วม 1,020,620  407,034  717,399  407,034 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั       75,000    -     -     -  
รวม  1,095,620   407,034   31,639,118    407,034 

 
การเพ่ิมข้ึนของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 
 บาท 

 บริษทัยอ่ย 

ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2545  - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 50,600,000 
ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546 50,600,000 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2546 

 บาท 

 บริษทัร่วม 

ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2545 543,054,072 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 2,426,373 
ลดลงระหวา่งปี (271,277,540) 
ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546 274,202,905 
 

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวม สําหรับปีส้ินสุด       
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 
 บาท 
 บริษทัร่วม  บุคคลหรือ 
   กิจการอ่ืนท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2545 5,000,000  15,000,000 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี   -     -  
ลดลงระหวา่งปี        (5,000,000)    -  
ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546   -          15,000,000 
 

เงินใหกู้ย้มืเหล่าน้ีบริษทัคิดดอกเบ้ียในอตัราเดียวกนักบัท่ีบริษทัจ่ายชาํระจริงบวกร้อยละ 0.25 - 0.50 ต่อปี MLR+1-2%
ต่อปี, MLR-1% ต่อปีและอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 4% และ 7% ต่อปี 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต จาํกดั เป็นลูกหน้ีบริษทัในส่วนของดอกเบ้ียคา้งชาํระจาํนวนเงิน 84 ลา้นบาท ผ่อน
ชาํระหน้ีเป็น 2 งวด คือ ภายในเดือนธนัวาคม 2552 และในเดือนธนัวาคม 2553 โดยผอ่นชาํระงวดละเท่าๆ กนั  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนใน
อนาคตเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บับริษทั  

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั รวมดอกเบ้ียคา้งรับเป็นจาํนวนเงิน  
198.78 ลา้นบาท ซ่ึงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานาน บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 9.58 ลา้นบาท    
ทั้งน้ีฝ่ายบริหารเช่ือว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวเพียงพอเน่ืองจากบริษทัอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหน้ีกบับริษทั       
ดงักล่าว ต่อมาในเดือนกนัยายน 2546 บริษทัไดรั้บชาํระหน้ีในส่วนของเงินตน้ทั้งหมดจาํนวน 122.49 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ดอกเบ้ียคา้งรับของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั จาํนวนเงิน 
83.19 ลา้นบาท ซ่ึงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานาน บริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 9.58 ลา้นบาท ทั้งน้ี
ฝ่ายบริหารเช่ือว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวเพียงพอ เน่ืองจากคาดว่าจะไดรั้บชาํระหน้ีตามแผนการปรับโครงสร้าง
หน้ีท่ีมีความคืบหนา้ตามขั้นตอนดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2546 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั ไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความท่ีศาล
กบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยตกลงจ่ายชาํระหน้ีสินกนัจาํนวนหน่ึงจากจาํนวนหน้ีคงคา้งทั้งหมด และหน้ีสิน
ส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บยกเวน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2546 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั สามารถหา
แหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินแห่งใหม่มาจ่ายชาํระคืนเจา้หน้ีสถาบนัการเงินเดิมไดต้ามจาํนวนท่ีตกลงไว ้และไดย้กเลิก
หน้ีในส่วนท่ีเหลือแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2546 และวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2546 ท่ีประชุมใหญ่สามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ ตามลาํดบัของบริษทั 
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั ไดมี้มติพิเศษอนุมติัให้บริษทัดาํเนินการลดทุนและเพ่ิมทุนจาํนวน 250 ลา้นบาท 
โดยบริษทัดงักล่าวมีแผนการใชเ้งินเพิ่มทุนดงัน้ี 

1. นาํเงินจากการเพ่ิมทุนมาลดยอดหน้ีกบัสถาบนัการเงินแห่งใหม่จาํนวน 100 ลา้นบาท เพื่อลดภาระตน้ทุนทาง
การเงินของกิจการ และไถ่ถอนท่ีดิน หลกัประกนับางส่วนมูลค่า 80 ลา้นบาท ออกจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินราย
ดงักล่าว 

2. เงินเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือบางส่วน บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั จะนาํมาใชป้รับโครงสร้างหน้ีกบั
บริษทั โดยจะชาํระคืนหน้ีเงินตน้คา้งชาํระจาํนวน 122.49 ลา้นบาท ทั้งจาํนวนใหก้บับริษทั 

3. สาํหรับดอกเบ้ียคา้งชาํระส่วนท่ีเหลือจะนาํท่ีดินท่ีปลอดจาํนองตามขอ้ 1 มาจาํนองเป็นหลกัประกนัแก่บริษทั 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน  2546 และวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2547 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั ได้
ดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและจดจาํนองท่ีดินดงักล่าวเพื่อเป็นหลกัประกนัดอกเบ้ียคา้งชาํระส่วนท่ีเหลือ ขา้งตน้แลว้ 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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การขายเงนิลงทุน 
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2545 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดัจาํนวน 
4,999,993 หุน้ในราคาหุน้ละ 2.50 ใหแ้ก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั มีผลกาํไรจากการขายเงินลงทุน
ดงักล่าว จาํนวน 1.96 ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนดงักล่าว จนถึง
วนัท่ีขายเงินลงทุน 
 

วันท่ี  23 ธันวาคม 2545 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไบโอโมเลกุลลาร์  แลบบอราทอร่ีส์        
(ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 999,993 หุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท ให้แก่บริษทั วฒันเวช จาํกดั มีผลกาํไรจากการขาย    
เงินลงทุนดงักล่าว จาํนวน 0.11 ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนดงักล่าว             
จนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน 
 

วนัท่ี 27 ตุลาคม 2546 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั จาํนวน 
3,600,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท ใหแ้ก่บริษทั วิริยะประกนัภยั จาํกดั มีผลขาดทุน   จากการขายเงินลงทุนดงักล่าว 
จาํนวน 0.97  ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนดงักล่าว จนถึงวนัท่ีขาย
เงินลงทุน 
 

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน  2546 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั จาํนวน 
4,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีผลขาดทุน  0.48 ลา้นบาท แสดงอยูใ่น
งบกาํไรขาดทุน บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนดงักล่าว จนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน 
 

การซ้ือเงนิลงทุน 
วนัท่ี 28 มกราคม 2545 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จาํกดั จาก บริษทั โรงพยาบาล
กรุงเทพพทัยา จาํกดั จาํนวน 39,194,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 5.36 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 210.08 ลา้นบาท 
 

วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2545 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั จาํนวน 7,848,754 หุ้น
ในราคาหุน้ละ 15 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 117.73 ลา้นบาท 
 

วนัท่ี 9 เมษายน 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั จาํนวน 9,993 หุน้ในราคาหุน้
ละ 10 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 0.10 ลา้นบาท 
 

วนัท่ี 25 เมษายน 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั จากบริษทั วฒันเวช จาํกดั 
จาํนวน 9,600,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 7.36 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 70.66 ลา้นบาท 
 

วนัท่ี 29 เมษายน 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั จากบริษทั โรงพยาบาล
กรุงเทพพทัยา จาํกดั จาํนวน 14,900,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 6.31 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 94.02 ลา้นบาท 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั จาํนวน 9,993 หุ้นในราคา
หุน้ละ 100 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 0.99 ลา้นบาท  
 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2546 บริษทัได้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั จาํนวน 
39,990,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 399.90 ลา้นบาท 
 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทับริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเท็มส์ จาํกดั จากบริษทั    
โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั จาํนวน 4,999,993 หุน้ในราคาหุน้ละ 10.25 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 51.25 ลา้นบาท 
 

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2546 บริษัทได้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทบริษัท ไบโอโมเลกุลลาร์  แลบบอราทอร่ีส์               
(ประเทศไทย) จาํกดั จากบริษทั วฒันเวช จาํกดั จาํนวน 949,993 หุน้ในราคาหุน้ละ 10 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 9.50 ลา้นบาท 
 

วนัท่ี 15 สิงหาคม 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัตราดเวชกิจ จาํกดั จาํนวน 3,000,000 หุน้ ในราคาหุน้
ละ 5 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2546 ไดมี้มติให้จดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ในนาม บริษทั      
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก มูลค่า 60 ลา้นบาท แบ่งเป็น 6.0 ลา้นหุน้ มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท โดยบริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว จาํนวน 5,999,993 หุ้น และไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนไปแลว้ 
จาํนวน 25% เป็นเงินทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท 
 

วนัท่ี 23 กนัยายน 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั จาํนวน 
24,500,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 5 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 122.50 ลา้นบาท 
 

วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นเพ่ิมทุนของ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั ในส่วนท่ีเหลือจาก
การจองซ้ือของผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน ๆ จาํนวน 18,776,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 5 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 93.88 ลา้นบาท  
 

วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นเพ่ิมทุนของ บริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั ในส่วนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผู ้
ถือหุน้รายยอ่ยอ่ืน ๆ จาํนวน 14,701,034 หุน้ ในราคาหุน้ละ 5 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 73.50 ลา้นบาท  
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สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล  
บริษทัไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั เป็นระยะเวลา 5 ปี และ
สามารถต่อสัญญาออกไปไดอี้กโดยกาํหนดค่าตอบแทน 2.5% - 5% (ปีท่ี 1 - 5) และ 8% (ตั้งแต่ปีท่ี 6) ของกาํไรขั้นตน้
ก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 

สาํหรับค่าตอบแทนของปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ผูว้่าจา้งตกลงพกัชาํระค่าตอบแทนการบริหารดงักล่าวไว ้และใหเ้ร่ิมทยอยชาํระ 
ค่าจา้งบริหารดงักล่าว ในปีท่ี 6 เป็นตน้ไป 
 
3. สรุปนโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  
บริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  
 

ลูกหนีแ้ละค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  
ลูกหน้ีแสดงในราคาท่ีระบุไวสุ้ทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  
 

บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เท่ากบัจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากประสบการณ์ในการ      
เกบ็หน้ี และการวิเคราะห์ฐานะของลูกหน้ีแต่ละราย บริษทัจะตดับญัชีลูกหน้ีเป็นสูญ เม่ือสามารถระบุได ้
 

สินค้าคงเหลอื  
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

เงนิลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ในงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 

เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และบริษทัอ่ืน ซ่ึงถือไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะยาวบนัทึกในราคาทุน และจะ
ปรับลดมูลค่าของเงินลงทุนในกรณีท่ีเกิดการด้อยค่าสําหรับเงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดโดยการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  จะแสดงไวใ้นงบกาํไร    
ขาดทุน  และแสดงมูลค่ายติุธรรมสาํหรับเงินลงทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงผลต่างระหว่างราคา
ตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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ค่าความนิยม 
ค่าความนิยม เป็นส่วนเกินและส่วนตํ่าของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือสูงกว่าและตํ่ากว่าราคายติุธรรมของ
เงินลงทุนในบริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเท็มส์ จาํกดั บริษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั และบริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั กาํหนดตดัจาํหน่ายภายใน 10 ปี 
 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  

ท่ีดินแสดงในราคาประเมินซ่ึงประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระ ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าท่ีดินเพิ่มแสดงอยู่ใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น อาคาร และอุปกรณ์แสดงในราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสมซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราตาม
เกณฑ์อายุการใชสิ้นทรัพยโ์ดยประมาณ สําหรับบริษทัใหญ่และบริษทัย่อย ยกเวน้สินทรัพยท่ี์ซ้ือมาก่อนปี 2531 คิด          
ค่าเส่ือมราคาตามวิธียอดลดลงสาํหรับบริษทัใหญ่ ดงัน้ี 
 

 จาํนวนปี 
 บริษทัยอ่ย  บริษทัใหญ่ 
อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง  5  - 50   5 - 50 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย ์เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้าํนกังานและอ่ืนๆ  3  - 10   3 - 10 
ยานพาหนะ  5  -   8   5 -   8 
สินทรัพยท่ี์ซ้ือมาก่อนปี 2531      
อาคารและส่วนปรับปรุง  -   20 
 

บญัชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ  
บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และสินทรัพยแ์ละ     
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือ    
ขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวแสดงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 
 

บริษทับนัทึกรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงกาํไร-
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีทราบผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีแน่นอน ดว้ยผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศตามสัญญาซ้ือและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศนั้น โดยจะแปลงค่าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศท่ี
คงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินปีดว้ยอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นอตัราตลาด ณ วนัท่ีในงบดุล 
 

รายได้รอตดับญัชี 
รายไดร้อตดับญัชี ไดแ้ก่ เงินรับล่วงหนา้ค่ารักษาพยาบาลโครงการชีวีมีสุข (Life Privilege) กาํหนดตดับญัชีเป็นรายได้
ภายในระยะเวลา 10 ปี  
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การประมาณการ  
ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณ และตั้ งข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์และหน้ีสินและการ
เปิดเผย ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้
 

เคร่ืองมือทางการเงนิ 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการบนัทึก และวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุล ซ่ึง
รวมถึงเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน ๆ เงินกูย้มื และเงินลงทุนไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ภาษเีงนิได้ 
ภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละปี บนัทึกบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษีประจาํปี 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่อง
สูงสุทธิหกัจากเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ระหวา่งปี 
 

4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 ประกอบดว้ย 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2546 2545 2546 2545 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 518,592,757 1,000,528,688 403,918,399 965,500,077 

เงินฝากประจาํธนาคารไม่เกิน 3 เดือน     6,532,149       6,482,132     1,463,807     1,451,210 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 525,124,906 1,007,010,820 405,382,206 966,951,287 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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5. ลูกหนีก้ารค้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ (ซ่ึงรวมลูกหน้ีการคา้กิจการหรือ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั) โดยแยกตามจาํนวนเดือนท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี  
 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2546 2545 2546 2545 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 154,141,254 105,582,741 107,588,854 100,048,541 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  27,455,336 10,043,525 12,915,987 8,443,834 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน          12,516,072 6,047,255 11,626,039 5,124,752 
มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป           18,740,460  19,845,634  17,135,853  18,516,029 
รวม         212,853,121 141,519,155 148,866,733 132,133,156 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ        (20,457,496) (33,349,923) (17,620,991) (32,320,991) 
ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ        192,395,626 108,169,232 131,645,742  99,812,165 
       

6. สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 ประกอบดว้ย 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2546 2545 2546 2545 
ยาและเวชภณัฑ ์ 48,328,624 25,212,944 27,829,400 23,290,057 

พสัดุและอ่ืน ๆ 270,542     246,523   -    -  

นํ้ายาตรวจวิเคราะห์   5,397,042   -    -    -  

รวม 53,996,208 25,459,467 27,829,400 23,290,057 
 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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7. เงนิลงทุนซ่ึงบนัทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 
 

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย ส่วนไดเ้สียในผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมท่ี
แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 รวมผลกาํไร 
สุทธิประมาณ 36.51 ลา้นบาท คาํนวณตามงบการเงินของบริษทัร่วมดงักล่าวท่ียงัไม่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชี เน่ืองจากบริษทัร่วมไม่สามารถจดัส่งงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีไดท้นัตามกาํหนด  

ต่อมาในปี 2546 บริษทัไดน้าํงบการเงินของบริษทัร่วมดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ซ่ึงผ่านการ 
ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีมาปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนใหม่เป็นเหตุใหก้าํไรสะสมตน้ปี 2546 เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 
64.25 ลา้นบาท 

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ประกอบดว้ย 

   พนับาท 

 
 

ประเภทกิจการ ทุนชาํระ
แล้

(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 

        
บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั โรงพยาบาล 300,000      10.00 31,650    - 
บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน 440,000        3.27   36,000      -  
    67,650    - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน       (9,076)      -  
รวมเงนิลงทุนในบริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกัน       58,574      -  
         
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ประกอบดว้ย 

   พนับาท 

 
 

ประเภทกิจการ ทุนชาํระ
แล้

(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 
(เดิมช่ือ บริษทั รวมแพทยร์ะยอง 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 

         
บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั โรงพยาบาล 300,000 10.00 31,650    - 
บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน 440,000 3.27    36,000      -  
    67,650    - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน       (9,076)      -  
รวมเงนิลงทุนในบริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกัน       58,574      -  
         
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ประกอบดว้ย 

   พนับาท 

 
 

ประเภทกิจการ ทุนชาํระ
แล้

(พนับาท) 

สัดส่วน
เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

ตามวิธี
ราคาทุน 

 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    - 
บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน 440,000 3.27 36,000    - 
บริษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอร่ีส์
(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
เซ็นทรัลแลป 

 
10,000 

 
   0.0007 

 
                  2 

    
  -  

            67,652    - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน           (4,858)      -  
รวมเงนิลงทุนในบริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกัน           62,794      -  
      
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 

 

 

 

29

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ประกอบดว้ย 

   พนับาท 

 
 

ประเภทกิจการ ทุนชาํระ
แล้

(พนับาท) 

สัดส่วน
เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

ตามวิธี
ราคาทุน 

 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        21,811 

           
บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั           

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั โรงพยาบาล 300,000  10.00  31,650    - 
บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน 440,000  3.27  36,000    - 
บริษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอร่ีส์
(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
เซ็นทรัลแลป 

 
10,000 

  
     0.0007 

  
         2 

    
  -  

      67,652    - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน        (4,858)      -  
รวมเงนิลงทุนในบริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกัน        62,794      -  
           

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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8. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 
 งบการเงินรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 
 บาท 
  ยอดตน้ปี      
 ยอดตน้ปี (บ.ยอ่ย) ซ้ือเพิ่ม จาํหน่าย โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายปี 
ราคาทุน        
ท่ีดินในราคาประเมิน        
ตามราคาทุนเดิม 199,211,130 212,281,610 66,701,200 - - - 478,193,940 
ส่วนเพิ่มจากการปรับมูลค่า    335,869,452        157,755   -    -    -    -  336,027,207 
รวม 535,080,582 212,439,365 66,701,200 - - - 814,221,147 
อาคาร ส่ิงปลกูสร้าง        
และส่วนปรับปรุง 1,156,879,595 839,972,574 441,876,100 - 33,680,931 - 2,472,409,200 
เคร่ืองมืออุปกรณ์        
การแพทย ์เคร่ืองตกแต่ง        
ติดตั้ง และเคร่ืองใช ้        
สาํนกังานและอ่ืนๆ 1,203,854,310 347,651,782 268,939,950 1,378,670 29,857,381 306,815 1,848,617,938 
ยานพาหนะ 66,953,589 29,438,355 43,705,174 36,447,439 1,900,900 1,100,000 104,450,579 
ส่วนปรับปรุงระหวา่งทาํ  2,956,614 - 211,760,007 - - 33,213,661 181,502,960 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์         
การแพทยร์ะหวา่งติดตั้ง       3,774,043   -    37,755,629   -    -  31,045,551      10,484,121 
รวม 2,969,498,733 1,429,502,076 1,070,738,060 37,826,109 65,439,212 65,666,027 5,431,685,945 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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 บาท 
  ยอดตน้ปี ค่าเส่ือม     
 ยอดตน้ปี (บ.ยอ่ย) ราคา จาํหน่าย โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายปี 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ท่ีดินในราคาประเมิน        
ตามราคาทุนเดิม - - - - - - - 
ส่วนเพิ่มจากการปรับมูลค่า   -    -    -    -    -    -    -  
รวม   -    -    -    -    -    -    -  
อาคาร ส่ิงปลกูสร้าง        
และส่วนปรับปรุง 235,360,580 92,920,001 67,353,381 - - - 395,633,962 
เคร่ืองมืออุปกรณ์        
การแพทย ์เคร่ืองตกแต่ง        
ติดตั้ง และเคร่ืองใช ้        
สาํนกังานและอ่ืนๆ 687,060,130 153,415,459 168,172,857 1,322,171 - - 1,007,326,275 
ยานพาหนะ 41,105,132 2,863,918 14,578,902 9,055,735 - - 49,492,217 
ส่วนปรับปรุงระหวา่งทาํ  - - - - - - - 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์         
การแพทยร์ะหวา่งติดตั้ง   -    -    -    -    -    -    -  
รวม 963,525,842 249,199,378 250,105,140 10,377,906   -    -  1,452,452,454 
        
ราคาตามบัญชี        
ท่ีดินในราคาประเมิน        
ตามราคาทุนเดิม 199,211,130      478,193,940 
ส่วนเพิ่มจากการปรับมูลค่า 335,869,452      336,027,207 
รวม 535,080,582      814,221,147 
อาคาร ส่ิงปลกูสร้าง        
และส่วนปรับปรุง 921,519,015      2,076,775,238 
เคร่ืองมืออุปกรณ์        
การแพทย ์เคร่ืองตกแต่ง        
ติดตั้ง และเคร่ืองใช ้        
สาํนกังานและอ่ืนๆ 516,794,180      841,291,663 
ยานพาหนะ 25,848,457      54,958,362 
ส่วนปรับปรุงระหวา่งทาํ  2,956,614      181,502,960 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์         
การแพทยร์ะหวา่งติดตั้ง       3,774,043           10,484,121 
รวม 2,005,972,891      3,979,233,491 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 

 

 

 

32

 
 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั สาํหรับปีส้ินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 
 บาท 
       
 ยอดตน้ปี ซ้ือเพิ่ม จาํหน่าย โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายปี 
ราคาทุน       
ท่ีดินในราคาประเมิน       
ตามราคาทุนเดิม 119,211,130 17,500,000 - - - 136,711,130 
ส่วนเพิ่มจากการปรับมูลค่า    322,877,452   -    -    -    -  322,877,452 
รวม 442,088,582 17,500,000 - - - 459,588,582 
อาคาร ส่ิงปลกูสร้าง       
และส่วนปรับปรุง 1,108,288,651 6,381,414 - 30,039,612 - 1,144,709,677 
เคร่ืองมืออุปกรณ์       
การแพทย ์เคร่ืองตกแต่ง       
ติดตั้ง และเคร่ืองใช ้     -  
สาํนกังานและอ่ืนๆ 1,147,084,442 136,950,402 13,500 29,543,555 - 1,313,564,899 
ยานพาหนะ 61,319,967 34,147,676 8,290,637 1,900,900 1,100,000 87,977,906 
ส่วนปรับปรุงระหวา่งทาํ  2,871,014 37,096,787 - - 29,423,526 10,544,275 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์        
การแพทยร์ะหวา่งติดตั้ง        2,732,464   37,710,273   -    -  30,960,541      9,482,196 
รวม 2,764,385,120 269,786,552  8,304,137 61,484,067   61,484,067 3,025,867,535 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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 บาท 
       
 ยอดตน้ปี ค่าเส่ือมราคา จาํหน่าย โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายปี 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ท่ีดินในราคาประเมิน       
ตามราคาทุนเดิม - - - - - - 
ส่วนเพิ่มจากการปรับมูลค่า   -    -    -    -    -    -  
รวม   -    -    -    -    -    -  
อาคาร ส่ิงปลกูสร้าง       
และส่วนปรับปรุง 213,024,004 37,975,154 - - -   250,999,158 
เคร่ืองมืออุปกรณ์       
การแพทย ์เคร่ืองตกแต่ง       
ติดตั้ง และเคร่ืองใช ้       
สาํนกังานและอ่ืนๆ 643,121,428 115,162,472 68 - - 758,283,832 
ยานพาหนะ 36,750,159 9,261,278 3,968,956 - - 42,042,481 
ส่วนปรับปรุงระหวา่งทาํ  - - - - - - 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์        
การแพทยร์ะหวา่งติดตั้ง   -    -    -    -    -   -  
รวม 892,895,591    162,398,904     3,969,024     -    -  1,051,325,471 
       
ราคาตามบัญชี       
ท่ีดินในราคาประเมิน       
ตามราคาทุนเดิม 119,211,130     136,711,130 
ส่วนเพิ่มจากการปรับมูลค่า 322,877,452     322,877,452 
รวม 442,088,582     459,588,582 
อาคาร ส่ิงปลกูสร้าง       
และส่วนปรับปรุง 895,264,647     893,710,519 
เคร่ืองมืออุปกรณ์       
การแพทย ์เคร่ืองตกแต่ง       
ติดตั้ง และเคร่ืองใช ้       
สาํนกังานและอ่ืนๆ 503,963,014     555,281,067 
ยานพาหนะ 24,569,808     45,935,425 
ส่วนปรับปรุงระหวา่งทาํ  2,871,014     10,544,275 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์        
การแพทยร์ะหวา่งติดตั้ง        2,732,464           9,482,196 
รวม 1,871,489,529     1,974,542,064 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 
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ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 สาํหรับบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2546 2545 2546 2545 
ค่าเส่ือมราคา 250,105,140 149,366,647 162,398,904 140,153,905 
 

ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนอาคารมีจาํนวนประมาณ 86.29 ลา้นบาท สําหรับ   
บริษทัใหญ่ 
 

ในปี 2542 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดว้่าจา้งบริษทัประเมินราคาอิสระ ประเมินราคาท่ีดินทั้งหมดของบริษทั (รวมท่ีดินท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน) ซ่ึงมีราคาทุนเดิมประมาณ 210 ลา้นบาท และ 80 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตามรายงานการ
ประเมินราคาลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2542 และ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2542 ตามลาํดบั ระบุว่าบริษทัประเมินราคาใชว้ิธีการ
ประเมินราคาแบบวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคาตลาดยุติธรรมของท่ีดินดงักล่าว ณ วนัท่ี     
รายงานมีราคาประเมิน 637 ลา้นบาท และ 93 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาทุนเดิมของท่ีดินประมาณ 
427 ลา้นบาท และ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทับนัทึกส่วนต่างของราคาทุนเดิมและราคาประเมินของท่ีดินดงักล่าวไว้
ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าท่ีดินเพิ่ม”ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล  
 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทัไดจ้ดทะเบียนจาํนองกบัธนาคารในประเทศ
แห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาว 
 

9. ทีด่นิส่วนทีย่งัไม่ได้ใช้เพือ่การดาํเนินงาน 
 

ท่ีดินส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พ่ือการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 
 

 บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2546  2545 
ท่ีดินในราคาประเมินตามราคาทุนเดิม 367,181,670  139,654,490 
ส่วนเพิ่มจากการปรับมูลค่า 104,245,510  104,245,510 
รวม 471,427,180  243,900,000 
 

ในปี 2542 บริษทัไดป้ระเมินราคาท่ีดินใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ดงักล่าวไวแ้ลว้ในงบการเงินขอ้ 8 
ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงานมีจาํนวน
ประมาณ 29 ลา้นบาท 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 (ปรับปรุงใหม่) 

 

 

 

35

10. หนีสิ้นระยะยาวอืน่ 
 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 ประกอบดว้ย 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 ธนัวาคม 

2546 
 31 ธนัวาคม 

2545 
 31 ธนัวาคม 

2546 
 31 ธนัวาคม 

2545 

เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ 2,265,531,365  1,871,641,29  1,865,531,365  1,871,641,291
เงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ 117,190,746  143,670,97  117,190,746  143,670,973
เจา้หน้ีเช่าซ้ือ 10,231,166  2,610,77  10,231,166  2,610,776
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 80,226,254  76,742,37  80,116,245  76,742,376
เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น        1,952,014        5,997,95        1,952,014        5,997,957
รวม 2,475,131,545  2,100,663,37  2,075,021,536  2,100,663,373
หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนด 
ชาํระภายในหน่ึงปี   (346,376,490

 
  (94,123,643

  
 (342,666,481) 

 
  (94,123,643)

รวมเงนิกู้ยมืระยะยาว – สุทธิ 2,128,755,055  2,006,539,73  1,732,355,055  2,006,539,730
 

เงนิกู้ยมืจากธนาคารประกอบด้วย 

เงินกูย้มืจาํนวน 22 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนรวม 60 งวด จนถึงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2546 ในอตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ MLR+0.5 ต่อปี คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองหอ้งชุดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้ืม
ดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 3.50 ลา้นบาท 
 

เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศในวงเงินกูย้มืจาํนวน 2,300 ลา้นบาทโดยบริษทัเบิกเงินกูย้มืแลว้จาํนวน 1,850 ลา้นบาท 
มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือนรวม 108 เดือน โดยชาํระดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 ในอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2-6 ต่อปี ปีท่ี 3 เป็นตน้ไปในอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย MLR จากธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง เร่ิมชาํระเดือน
แรกในเดือนธันวาคม 2544 และมีเง่ือนไขในการชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 
บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 210 ลา้นบาท และ
หน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 1,640 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัไดแ้สดงหน้ีสินระยะยาว
อ่ืนจาํนวน 1,850 ลา้นบาท  
 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)      
(บางส่วน) บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั และบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั ไดจ้ดจาํนองเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวในวงเงิน 2,300 ลา้นบาท  



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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เงินกู้ยืมจาํนวน 20 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือนรวม 83 เดือน โดยชาํระ
ดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6 ต่อปี ปีท่ี 3 เป็นตน้ไปในอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี เร่ิมชาํระเดือน
แรกในเดือนเมษายน 2545 และมีเง่ือนไขในการชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 
2545 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 2.64 ลา้น
บาท และ 2.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 12.89 ลา้นบาท และ 15.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั (บางส่วน)ไดจ้ดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้มืดงักล่าวในวงเงิน 20 ลา้นบาท 
 

เงนิกู้ยมืจากธนาคารต่างประเทศ 

บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูส้กุลต่างประเทศ จาํนวน 12.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา มีอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระหว่าง
ธนาคารสิงคโปร์บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี มีกาํหนดการชาํระคืนเงินตน้ 5 งวด ทุก 12 เดือน และจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก          
3 เดือน เร่ิมชาํระเงินตน้งวดแรกในเดือน เมษายน 2544 จาํนวน 8.76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูส่้วนท่ีเหลือแบ่ง
ชาํระตามจาํนวนท่ีตกลงกนัในสัญญา โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 มีภาระหน้ีเงินตน้คงเหลือ 2.95 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 117.19 ลา้นบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึง
ปี จาํนวน 97.66 ลา้นบาท และ 58.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 19.53 ลา้นบาท และ 85.14 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ ประกอบดว้ยสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสญัญาเช่าซ้ือหลายสญัญาโดยมีเง่ือนไขชาํระหน้ีเป็นรายเดือน
รวม 48 งวด ผอ่นชาํระงวดละ 272,449.68 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 บริษทัแสดงเจา้หน้ีเช่าซ้ือเป็นส่วน
ของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 2.90 ลา้นบาท และ 1.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวอ่ืน
จาํนวน 7.32 ลา้นบาท และ 1.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ (บริษทัย่อย) 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ ประกอบดว้ยสัญญาเช่าซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ ซ่ึงมีสัญญาเช่าซ้ือหลายสัญญาโดยมีเง่ือนไขชาํระหน้ี
เป็นรายไตรมาสรวม 12 ไตรมาส ผอ่นชาํระงวดละ 137,759 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัยอ่ยแสดงเจา้หน้ีเช่า
ซ้ือเป็นส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 0.11 ลา้นบาท  
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัสองแห่ง เพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์สําหรับใช้ในการดาํเนินธุรกิจมี
กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 60 งวด โดยผ่อนชาํระงวดละ 1,060,002 บาท และเม่ือครบกาํหนดสัญญาบริษทั
สามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 บริษทัแสดง
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 12.73 ลา้นบาท และบริษทัไดแ้สดงหน้ีสินระยะยาว
อ่ืนจาํนวน 32.81 ลา้นบาท และ 45.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์สําหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจมี
กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 48 งวด โดยผ่อนชาํระงวดละ 600,000 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัแสดง
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 7.20 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 
19.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัสองแห่ง เพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์สําหรับใช้ในการดาํเนินธุรกิจมี
กาํหนดชาํระค่าเช่าทุก 3 เดือน รวม 12 งวด และมีกาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 48 เดือนโดยผ่อนชาํระงวดละ  
218,532 บาท และ  780,655.95 บาท ตามลาํดบั และเม่ือครบกาํหนดสัญญาบริษทัสามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์
ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัแสดงหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน  7.57 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัแสดงหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 10.90 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 7.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

เจ้าหนีจ้ากการซ้ือทรัพย์สิน 

บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายอุปกรณ์ทางการแพทย ์กบับริษทัแห่งหน่ึง มีมูลค่าตามสัญญา 12 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขชาํระ
หน้ีตามสญัญาดงัน้ี คือ 

ส่วนท่ี 1 ชาํระเงิน 10% ของมูลค่าตามสญัญาเป็นเงิน 1.2 ลา้นบาท 
ส่วนท่ี 2 ชาํระส่วนท่ีเหลือ 90% ของมูลค่าตามสัญญาชาํระเป็นรายเดือนรวม 36 งวด ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 
ชาํระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2544 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัแสดงเจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
จาํนวน 1.83 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัไดแ้สดงหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
จาํนวน 4.13 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 1.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ในปี 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายอุปกรณ์สาํนกังาน กบับริษทัแห่งหน่ึง มีมูลค่าตามสัญญา 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 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัไดแ้สดงหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
จาํนวน 0.24 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 0.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

11. สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

บริษทัไดท้าํสัญญากบัธนาคารในประเทศบางแห่งเพ่ือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงกาํไร-
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นเงิน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในไตรมาส 2 ปี 2545 บริษทัไดท้าํหนงัสือขอยกเลิก
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บริษทัเกิดผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินการดงักล่าวสาํหรับปี 2545 เป็นเงิน
ทั้งส้ิน 2.67 ลา้นบาท 
 

12. การปรับปรุงงบการเงนิใหม่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษทัไดป้รับปรุงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ตามวิธีส่วนไดเ้สียโดยใชข้อ้มูลทาง
การเงินของบริษทัดงักล่าวท่ียงัไม่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ต่อมาในปี 2546 บริษทัไดน้าํงบการเงินของบริษทั
ร่วมดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีมาปรับปรุงมูลค่าเงิน
ลงทุนใหม่เป็นเหตุใหก้าํไรสะสมตน้ปี 2546 เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 64.25 ลา้นบาท 
 

13. การเพิม่ทุน 
 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2545 อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียน 500 
ลา้นบาท เป็น 750 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 25 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 24 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ใหอ้ตัราส่วน 2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2545 
 

14. การจ่ายเงนิปันผล 
 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2546 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับหุน้จาํนวน 75 ลา้นหุน้ในอตัรา
หุน้ละ 3 บาท เป็นจาํนวนเงิน 225 ลา้นบาท และจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 12.88 ลา้นบาท 
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ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2545 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับหุน้จาํนวน 50 ลา้นหุน้ในอตัรา
หุน้ละ 2 บาท เป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท  
 

ในไตรมาส 2 ปี 2545 บริษทัไดต้ดับญัชีเงินปันผลคา้งจ่ายท่ีคา้งชาํระเป็นระยะเวลานานโดยไม่มีผูม้ารับเป็นรายได้
จาํนวนเงิน 8.46 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุน 
 

15. สัญญาเช่าระยะยาว 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน มีกาํหนด 10 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2545 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2549 จ่ายชาํระค่าเช่า 
เดือนละ 115,000 บาทและตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2549 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 จ่ายชาํระค่าเช่า เดือนละ 150,000 บาท 
และมีเงินมดัจาํค่าเช่าเป็นจาํนวนเงิน 115,000 บาท 
 

16. สํารองตามกฎหมาย 
 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ
หา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ
สิบของทุนจดทะเบียน 
 

17. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 
 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและจาํนวนพนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2546 2545 2546 2545 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน (พนับาท) 886,443 598,624 643,816 546,181 

จาํนวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (คน) 2,883 1,595 1,519 1,354 
 
18. กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงานทีจ่ดทะเบยีน 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งเงินกองทุนเล้ียงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบ
กองทุนบริษทัและพนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนเป็นร้อยละของเงินเดือนพนกังาน โดยพนกังานจะไดรั้บเงิน  
สมทบของบริษทัเม่ือลาออกจากบริษทัภายหลงัจากท่ีทาํงานครบกาํหนด 5 ปี บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนเพื่อ
บริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ดงันั้นรายการดงักล่าวจึงไม่ปรากฏในงบดุล 
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40

บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสําหรับปี 2546 และ 2545 เป็นจํานวนเงิน 6,468,571 บาท และ 6,168,336 บาท 
ตามลาํดบั 
 

19 ทรัพย์สินทีม่ีภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ดงัต่อไปน้ี 
บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเคร่ืองมือทางการแพทยแ์ก่บริษทัแห่งหน่ึง ตามอตัราและวิธีการท่ีระบุไวใ้น
สญัญา  
 

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีดินเป็นจาํนวนเงิน 0.12 ลา้นบาทต่อเดือน 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัแก่หน่วยงานราชการบางแห่งเป็นเงิน
ประมาณ 5.99 ลา้นบาท สาํหรับบริษทั และ 4.31 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัยอ่ย 
 

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานเป็นจาํนวนเงิน 0.48 ลา้นบาท 
 

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าจา้งบริหารใหก้บับริษทั 3 แห่งเป็นจาํนวนเงินเดือนละ 0.25 ลา้นบาท 
 

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาจา้งตกแต่งอาคารโรงพยาบาลจาํนวน 46.06 ลา้นบาท และ 126.20 ลา้นบาท 
สาํหรับบริษทัยอ่ย 
 

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาจา้งบาํรุงรักษาอุปกรณ์การแพทยจ์าํนวน 0.41 ลา้นบาท 
 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั (บางส่วน) ไดจ้ดจาํนองกบัธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 
 

20. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประกอบกิจการโรงพยาบาลในประเทศไทยเพียงประเภท
เดียวจึงไม่แสดงขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  
 

21. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกาํไรหรือ 
เพื่อการคา้ 
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นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั วิธีการท่ีใช้ซ่ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับ           
สินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ท่ี 3 
 

ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น 
บริษทัมีความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ  
 
ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบดุลนั้นเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย             
อนัจะมีผลในทางลบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิในปีปัจจุบนัและในอนาคต ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจาก            
โครงสร้างและลกัษณะของรายการในสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุน้ นอกจากน้ียงัเกิดจากระยะเวลาท่ีแตกต่าง
กนัในการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียระหวา่งรายการทางดา้นสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 บริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีความเส่ียงจากอตัรา             
ดอกเบ้ียดงัน้ี 
 

2546 
 

 พนับาท   

 อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ีย(ร้อยละ) 

 ปรับข้ึนลงตาม   ปรับข้ึนลงตาม 
 อตัราตลาด อตัราดอกเบ้ียคงท่ี รวม อตัราตลาด คงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินฝากธนาคาร 403,918 7,659 411,577 0 - 0.50 0.50 - 1.00 
เงินใหกู้ย้มื 225,404 100,600 326,004 6 - 8.25 3 - 4 

หนีสิ้นทางการเงิน      

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - 176,349 176,349 - 3.10 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 1,982,722 - 1,982,722 1.75 - 7.25 - 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - 92,299 92,299 - 3.90 – 7.50 
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2545 
 

 พนับาท   

 อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ีย(ร้อยละ) 

 ปรับข้ึนลงตาม   ปรับข้ึนลงตาม 
 อตัราตลาด อตัราดอกเบ้ียคงท่ี รวม อตัราตลาด คงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินฝากธนาคาร 965,500 7,579 973,079 0 -1.0 1.0 
เงินใหกู้ย้มื 494,225 50,000 544,255 6.0-9.0 3.0 

หนีสิ้นทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 2,015,312 - 2,015,312 2.0-7.25 - 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - 85,351 85,351    - 3.90 -7.50 
 

บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้แยกตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ดงัน้ี 
 

2546 
 

 พนับาท 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินฝากธนาคาร 403,918 7,659 - - 
เงินใหกู้ย้มื 225,404 100,600 - - 

หนีสิ้นทางการเงิน     
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - 176,349 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 310,302 872,420 800,000 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - 32,364 59,935 - 
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2545 
 

 พนับาท 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินฝากธนาคาร 965,500 7,579 - - 
เงินใหกู้ย้มื 544,255 - - - 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 64,642 100,670 1,850,000 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - 29,482 55,869 - 
 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหนีก้ารค้า 

บริษทัมีนโยบายป้องกันความเส่ียงด้านสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้ โดยบริษทัมีนโยบายการให้สินเช่ือท่ี
ระมดัระวงัและให้บริการกบัลูกคา้โดยมีการเรียกเงินมดัจาํล่วงหน้าบางส่วนจากลูกคา้เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนั ดงันั้น
บริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากการเรียกชาํระหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้นเกินกวา่จาํนวนท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยั
จะสูญแลว้ 
 

ความเส่ียงด้านเงนิให้กู้ยมืแก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมบางแห่ง
ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ/หรืออุปกรณ์ทางการแพทยม์าเป็นหลกัประกนักูย้มืเงินแก่บริษทั 
 

มูลค่ายุตธิรรมสําหรับสินทรัพย์ทางการเงนิและหนีสิ้นทางการเงนิ 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่า
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตาม
บญัชี  
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