
 

 
 
 
 
 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงิน 
สําหรับแต่ละปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 

และ 
รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
 
 

 



 

รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี ของบริษทั กรุงเทพดุสิต
เวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดต้รวจสอบงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 งบกาํไร
ขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี
เฉพาะของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าว
จากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มิไดต้รวจสอบงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 
2546 ของบริษทัร่วมจาํนวนห้าแห่ง ซ่ึงบริษทัใชใ้นการคาํนวณเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงมีเงินลงทุนจาํนวน 
931.21 ลา้นบาท และ 1,090.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั (คิดเป็นร้อยละ 6.38 ของยอดสินทรัพยร์วมในงบการเงินรวม 
และร้อยละ 9.18 ของยอดสินทรัพยร์วมในงบการเงินเฉพาะของบริษทั สาํหรับปี 2547 และคิดเป็นร้อยละ 14.93 
ของยอดสินทรัพยร์วมในงบการเงินรวม และร้อยละ 17.66 ของยอดสินทรัพยร์วมในงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
สําหรับปี 2546) และยอดรวมส่วนแบ่งกาํไรสุทธิสําหรับแต่ละปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั จาํนวน 94.62 ลา้นบาท และ 
41.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั (คิดเป็นร้อยละ1.68 ของยอดรายไดร้วมในงบการเงินรวม และร้อยละ 2.43 ในงบการเงิน
เฉพาะของบริษทั สาํหรับปี 2547 และคิดเป็นร้อยละ 1.26 ของยอดรายไดร้วมในงบการเงินรวม และร้อยละ 1.41 ใน
งบการเงินเฉพาะของบริษทั สาํหรับปี 2546) ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยขา้พเจา้ไดรั้บรายงานของผูส้อบ
บญัชีนั้น และความเห็นของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินและรายการต่างๆ ของบริษทัร่วมทั้งห้าแห่ง
ดงักล่าว ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ไดถื้อตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั   
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทาง
การเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึนตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ี
นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ย่างเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



 

  2

 
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้และรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวไวใ้นวรรคท่ีหน่ึง ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงิน
ขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 ผลการดาํเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และฐานะ
การเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 
 

(นายเทอดทอง เทพมงักร)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3787  
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
25 กมุภาพนัธ์ 2548 



   

สินทรัพย์
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,038,564,334 525,124,906 749,445,142       405,382,206 
เงินลงทุนชัว่คราว 33,410,763 13,602,287 12,240,255         6,195,148 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 4, 6 439,573,556 192,395,626 183,187,882       131,645,742 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 130,000,000       50,600,000 
สินคา้คงเหลือ 7 115,401,683 53,996,208 42,365,738         27,829,400 
ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 4 - 1,229,150 - 7,755,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 4 23,705,365 58,148,382 106,896,930       141,344,058 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 4 96,347,315 66,633,571 53,309,073         42,550,559 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,747,003,016 911,130,130 1,277,445,020    813,302,113 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 8 988,497,808 1,358,285,030 4,922,796,434    2,456,805,496 
เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 8 56,241,514 61,414,005 56,241,514         58,573,965 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 486,068,333 7,411,911 485,844,653       7,411,911 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 80,258,062 274,202,905 18,480,951         275,403,856 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 10,283,195,833 3,947,595,233 2,770,342,607    1,961,772,464 
ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พ่ือการดาํเนินงาน 11 471 427 180       471 427 180 471 427 180       471 427 180 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
งบดุล 

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3

ทดนทยงไมไดใชเพอการดาเนนงาน 11 471,427,180       471,427,180 471,427,180       471,427,180 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ค่าความนิยม - สุทธิ  287,885,450 116,872,576 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 10 96,122,724 37,638,258 44,422,368         18,769,600 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 4 - 83,996,913 83,996,913         83,996,913 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 101,670,187 34,942,152 10,518,673         25,494,079 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 12,851,367,091 6,393,786,163 8,864,071,293    5,359,655,464 
รวมสินทรัพย์ 14,598,370,107 7,304,916,293 10,141,516,313  6,172,957,577 

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3



   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 87,875,030 405,824,149 - 176,349,000 
เจา้หน้ีการคา้ 4 525,182,990 204,435,524 259,783,322       146,357,650 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 538,398,103 346,376,490 293,458,932       342,666,481 
เจา้หน้ีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 4,400,716 22,033,230 - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 104,460,619 56,100,457 102,963,874       55,191,771 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 310,915,632 183,759,680 118,521,065       139,687,679 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 327,319,817 87,493,703 187,159,297       51,354,409 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,898,552,907 1,306,023,233 961,886,490       911,606,990 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 4, 12 4,637,314,940 2,128,755,055 1,482,845,491    1,732,355,055 
รายไดร้อตดับญัชี 159,819,890       129,403,014 159,819,890       129,403,014 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,273,005 15,292,816 11,934,437         15,207,405 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,812,407,835 2,273,450,885 1,654,599,818    1,876,965,474 
รวมหนีสิ้น 6,710,960,742 3,579,474,118 2,616,486,308    2,788,572,464 

บาท

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4



   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 13
หุน้สามญั 1,180,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ในปี 2547
หุน้สามญั 75,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ในปี 2546
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 1,163,410,108 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ในปี 2547 1,163,410,108    - 1,163,410,108    -
หุน้สามญั 75,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ในปี 2546 - 750,000,000 - 750,000,000 
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 4,322,607,094    1,567,600,000 4,322,607,094    1,567,600,000 
ส่วนเกินทุนอ่ืน 9, 11
ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 135,551,004       33,110 135,551,004       33,110 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคารเพ่ิม 968,741,516       460,438,200 968,741,516       460,438,200 
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
สาํรองตามกฎหมาย 16 90,157,544         59,000,000 90,157,544         59,000,000 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
กาํไรสะสม 14 844,562,739 547,313,803 844,562,739 547,313,803 
รวมส่วนของผ้ถือห้นบริษทัใหญ่ 7 525 030 005 3 384 385 113 7 525 030 005    3 384 385 113 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล 

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

รวมสวนของผูถอหุนบรษทใหญ 7,525,030,005 3,384,385,113 7,525,030,005    3,384,385,113 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 362,379,360 341,057,062 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,887,409,365 3,725,442,175 7,525,030,005    3,384,385,113 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,598,370,107 7,304,916,293 10,141,516,313  6,172,957,577 

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั
หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546

รายได้
รายไดค้่าบริการคนไข้ 5,274,182,052 3,084,649,302 3,679,026,532    2,744,718,338 
รายได้อืน่
รายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 37,496,629 32,182,452 36,120,537         31,395,822 
ดอกเบ้ียรับ 13,833,329 31,022,453 21,628,856         30,605,985 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 868,970 10,677,601 898,280              10,677,601 
อ่ืนๆ 86,446,582 58,598,370 59,770,523         48,364,623 
รวมรายได้อืน่ 138,645,510 132,480,876 118,418,196 121,044,031 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 222,505,847 96,858,132 101,772,915       91,531,997 
รวมรายได้ 5,635,333,409 3,313,988,310 3,899,217,643 2,957,294,366 

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 14, 17 2,998,851,154 1,861,402,373 2,044,651,422    1,648,131,621 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 14, 17 1,518,466,176 826,151,770 925,444,453       702,053,490 
ค่าตอบแทนกรรมการ 21,429,225 18,698,450 18,938,100         17,930,500 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 191,579,462 9,494,866 2,332,451           8,678,949 
ค่าความนิยมตดับญัชี 38,116,757 7,986,126           - -
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,004,310 7,986,126 4,725,079           -
รวมค่าใช้จ่าย 4 773 447 084 2 731 719 711 2 996 091 505    2 376 794 560 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

 บาท
สําหรับแต่ละปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
งบกาํไรขาดทุน

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รวมคาใชจาย 4,773,447,084 2,731,719,711 2,996,091,505    2,376,794,560 
กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงินได้ 861,886,325 582,268,599 903,126,138       580,499,806 
ดอกเบีย้จ่าย (121,656,107) (101,068,524) (78,441,823)       (94,979,448)
ภาษเีงินได้ (211,974,378) (107,458,526) (201,533,439)     (101,046,307)
กาํไรหลงัภาษเีงินได้ 528,255,840 373,741,549 623,150,876 384,474,051 
(กาํไร)ขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 94,895,036 (4,027,498) - -
กาํไรจากกจิกรรมตามปกติ 623,150,876 369,714,051 623,150,876 384,474,051 
รายการพเิศษ
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ - 14,760,000         - -
กาํไรสุทธิ 623,150,876 384,474,051 623,150,876 384,474,051 

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรจากกจิกรรมตามปกติ 0.71 0.49 0.71 0.51 
รายการพเิศษ - 0.02 - -
กาํไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.71 0.51 0.71                   0.51 

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 875,129,812 750,000,000 875,129,812 750,000,000       
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2547 2546 2547 2546

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสุทธิ 623,150,876 384,474,051 623,150,876       384,474,051 
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 366,585,398 207,894,189 199,412,714       162,424,670 
หน้ีสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) 19,899,625 (13,229,927) 9,696,922 (14,700,000)
รายไดร้อตดับญัชีตดัจ่าย (16,383,123) (12,565,479) (16,383,123)       (12,565,479)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (222,505,847) (34,237,048) (101,772,915)     (91,531,997)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 198,041,706 8,452,599 9,388,101           8,452,599 
ค่าความนิยมตดับญัชี 38,116,757 7,986,126 - -
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 3,291,277 12,066,783 1,628,682           (416,494)
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - - - 991,820 
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - (14,760,000) - -
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ (789,327)            (10,579,874) (789,327) (10,579,874)
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์
และหนีสิ้นดาํเนินงาน 1,009,407,342 535,501,420 724,331,930       426,549,296 
การเปลีย่นแปลงสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน (124 245 401) (71 333 966) (58 670 338)       (17 133 577)

บาท
สําหรับแต่ละปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
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ลูกหนการคาเพมขน (124,245,401) (71,333,966) (58,670,338)       (17,133,577)
สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน (18,965,041) (28,536,741) (14,536,339)       (4,539,343)
ดอกเบ้ียคา้งรับลดลง(เพ่ิมข้ึน) 118,439,930 83,005,544 34,447,128         (194,132)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง(เพ่ิมข้ึน) 41,127,408 (34,358,205) (13,327,238)       (11,904,853)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง(เพ่ิมข้ึน) 1,316,531 (22,107,725) 7,919,755           (14,261,664)
เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 94,555,012 59,532,665 113,425,672       8,174,038 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (68,985,827) 121,009,501 (21,166,613)       68,456,314 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 48,360,161 13,009,927 47,772,102         15,269,834 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 91,866,708 45,233,834 58,988,484         9,655,336 
รายไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 46,800,000 74,800,000 46,800,000         74,800,000 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (10,842,052) 10,257,169 (5,893,515)         10,248,234 
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,228,834,771 786,013,423 920,091,028       565,119,483 
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   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2547 2546 2547 2546

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (10,851,270) (1,966,067) (6,045,107)         (67,251)
เงินสดรับจากเงินปันผล - 30,015,000 44,758,750         34,162,500
ค่าความนิยมเพิ่มข้ึน (69,869,795) (124,856,857) - -
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุน (416,301,920)     (48,000) (567,294,951)     (946,357,241)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 2,840,040 31,552,018 - 79,360,000
เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของเงินลงทุนระยะยาว - 337,500              - 337,500              
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน (1,504,158,903) (2,411,760,243) (957,538,036)     (452,545,486)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 9,177,272 14,088,882 3,899,326           4,751,675
เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 265,636,822 276,923,545 177,522,904       227,836,062
ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรลดลง 1,229,150 41,211,325 7,755,000           34,685,475 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,722,298,604) (2,144,502,897) (1,296,942,114) (1,017,836,765)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (417,277,899)     405,824,149       (176,349,000)     176,349,000       
เงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (24,535,115)       - (48,660)              -
ลูกหน้ีค่าหุน้ในบริษทัยอ่ยลดลง 16,951,150         - - -
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน - 2,129,833           - -
เงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน 477,400,000       603,369,006       - -
ชาํระคืนเงินกย้ืมระยะยาวอ่ืน (349 684 572)     (218 384 049)     (302 688 319)     (60 230 798)       

สําหรับแต่ละปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
บาท
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ชาระคนเงนกูยมระยะยาวอน (349,684,572)     (218,384,049)     (302,688,319)     (60,230,798)       
เงินปันผลจ่าย (300,000,000)     (224,970,000)     (300,000,000)     (224,970,000)     
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 1,500,000,000    - 1,500,000,000    -
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเพ่ิมข้ึน 21,322,298 308,634,621 - -
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 924,175,862       876,603,560       720,914,021       (108,851,798)     
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 430,712,029       (481,885,914)     344,062,935       (561,569,080)     
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 525,124,906 1,007,010,820 405,382,207       966,951,287
เงินสดของบริษทัย่อย ณ วนัทีซื่้อ 82,727,399 - - -
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 1,038,564,334 525,124,906 749,445,142       405,382,207

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
1. เงินสดจ่ายในระหว่างปี
ดอกเบ้ียจ่าย 123,287,420 97,041,470 72,742,046         90,117,808
ภาษีเงินได้ 170,838,499 97,047,873 153,665,286       85,661,249
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   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

2. รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
ในระหวา่งปี 2547 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในหุน้สามญัของบริษทัร่วมซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัร่วมกลายเป็นบริษทัยอ่ยใหม่ของบริษทัและไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยใหม่
แห่งหน่ึง รายละเอียดของรายการสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไม่ใช่เงินสด ณ วนัท่ีซ้ือประกอบดว้ย:

บาท
เงินลงทุนชัว่คราว 8,957,206 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 140,263,430 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70,179,462 
สินคา้คงเหลือ 42,440,434 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 91,873,542 
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 81,820,438 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 223,680 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5,046,353,086 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20,472,824 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 69,100,217 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (99,328,780)
เจา้หน้ีการคา้ (226,192,454)
หน้ีสินระยะยาวอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (132,746,744)
เจา้หน้ีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,902,602)
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (196,141,777)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (95,964,314)
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - สทธิ (2 372 485 891)

สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
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หนสนระยะยาวอน - สุทธ (2,372,485,891)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (769,819)
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไม่ใช่เงินสด 2,441,151,938 
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไม่ ส่วนของผูถ้ือ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ทุนอื่น ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้ส่วนนอ้ย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2546 750,000,000 1,567,600,000 436,436,902 46,125,000 400,684,752 32,422,441 3,233,269,095 

ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลคา่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - 24,034,408 - - - 24,034,408 

รายการที่ยงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน - - 24,034,408 - - - 24,034,408 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย - - - - - 308,634,621 308,634,621 

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

สาํรองตามกฎหมาย - - - 12,875,000  (12,875,000) -  -

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546 750,000,000 1,567,600,000 460,471,310 59,000,000 547,313,803 341,057,062 3,725,442,175 

ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลคา่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - 135,517,894 - - - 135,517,894 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น 9 - - 513,558,920 - - - 513,558,920 

ส่วนเกินทุนอื่นตดับญัชี - -  (5,255,604) - 5,255,604 -  -

รายการที่ยงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  -  - 643,821,210  - 5,255,604  - 649,076,814 

เพิ่มทุน - หุน้สามญั 13 413,410,108 - - - - - 413,410,108 

เพิ่มทุน - ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 13 - 2,755,007,094 - - - - 2,755,007,094 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเพิ่มขึ้น - - - - - 21,322,298 21,322,298 

กาํไรสุทธิ - - - - 623,150,876 - 623,150,876 

สาํรองตามกฎหมาย 16 - - - 31,157,544  (31,157,544) -  -

เงินปันผลจ่าย 14 - - - -  (300,000,000) -  (300,000,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2547 1,163,410,108 4,322,607,094 1,104,292,520 90,157,544 844,562,739 362,379,360 7,887,409,365 

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

สําหรับแต่ละปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

บาท

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7



งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไม่

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ทุนอื่น ตามกฎหมาย จดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2546 750,000,000 1,567,600,000 436,436,902 46,125,000 400,684,752 3,200,846,654 

ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - 24,034,408 - - 24,034,408 

รายการที่ยงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน - - 24,034,408  -  - 24,034,408 

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

สาํรองตามกฎหมาย - - - 12,875,000  (12,875,000)  -

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 750,000,000 1,567,600,000 460,471,310 59,000,000 547,313,803 3,384,385,113 

ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - 135,517,894 - - 135,517,894 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น 9 - - 513,558,920 - - 513,558,920 

ส่วนเกินทุนอื่นตดับญัชี - -  (5,255,604) - 5,255,604  -

รายการที่ยงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  -  - 643,821,210  - 5,255,604 649,076,814 

เพิ่มทุน - หุ้นสามญั 13 413,410,108 - - - - 413,410,108 

เพิ่มทุน - ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 13 - 2,755,007,094 - - - 2,755,007,094 

กาํไรสุทธิ - - - - 623,150,876 623,150,876 

สาํรองตามกฎหมาย 16 - - - 31,157,544  (31,157,544)  -

เงินปันผลจ่าย 14 - - - -  (300,000,000)  (300,000,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2547 1,163,410,108 4,322,607,094 1,104,292,520 90,157,544 844,562,739 7,525,030,005 

กาํไรสะสม
งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 

 

 

 

12

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลในเครือข่ายจาํนวน 12 แห่ง โดยมีสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลอยูท่ี่ 
เลขท่ี 2 ซอย ศูนยว์ิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ กรุงเทพมหานคร 
 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
 

บริษทัจดัทาํงบการเงินน้ีเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย ดังนั้ น งบการเงินของบริษัทจึงได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด                
ตามหลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีใชใ้นประเทศไทย 
 

นอกจากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อ่ืนๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินงบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามเกณฑร์าคาทุนเดิม 
 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดแ้ปลงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการรายงานภายในประเทศไทย 
 

งบการเงินรวมของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 ไดร้วมบญัชีของบริษทั กรุงเทพดุสิต       
เวชการ จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

     อตัราการถือหุน้ (ร้อยละ) 
 ประเภทธุรกิจ  จดทะเบียนใน  2547  2546 
บริษัทย่อย        
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง 
จาํกดั 

โรงพยาบาล  ประเทศไทย  79%  79% 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั เซ็นทรัลแลป  ประเทศไทย  74%  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% 
        



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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     อตัราการถือหุน้ (ร้อยละ) 
 ประเภทธุรกิจ  จดทะเบียนใน  2547  2546 
บริษัทย่อย (ต่อ)        
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล  ประเทศไทย  99%  68% 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั 
 (เดิมช่ือ บริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั) 

 
โรงพยาบาล 

  
ประเทศไทย 

  
63% 

  
63% 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั 
 (ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2547) 

 
โรงพยาบาล 

  
ประเทศไทย 

  
99% 

  
- 

บริษทั สมิติเวช  จาํกดั(มหาชน) 
 (ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2547) 

 
โรงพยาบาล 

  
ประเทศไทย 

  
93% 

  
- 

บริษทั ภูเกต็เฮลทแ์อนดท์ราเวลิ จาํกดั 
 (ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2547) 

 
การท่องเท่ียว 

    
 

  
 

 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัรา 100%) เพื่อสุขภาพ  ประเทศไทย  -  - 
บริษทั เออร์วิง่ เชอริเดน เอส อี จาํกดั ใหบ้ริการจดัการและบริหาร  ประเทศไทย  -  - 
 (ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2547) ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง       
 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัรา 95%) ในธุรกิจรักษาพยาบาล       
บริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ ด จาํกดั ภตัตาคารและประกอบ  ประเทศไทย  -  - 
 (ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2547) อาหารสุขภาพ       
 (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยในอตัรา 100%)        
บริษทั โซเดก็ซ์โฮ เฮล็แคร์ ซพัพอร์ท เซอร์วสิ ภตัตาคารและประกอบ  ประเทศไทย  -  - 
 (ประเทศไทย) จาํกดั (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย อาหารสุขภาพ       
 ในอตัราร้อยละ 74)        
 (ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2547)        
 

รายการบญัชีท่ีมีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ไดถู้กจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบังบการเงินสาํหรับ
ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 
 
3. สรุปนโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 

3.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 
 

งบการเงินรวมของบริษทัประกอบดว้ยบริษทั บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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บริษทัย่อย 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงและ
ทางออ้มในนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย ในการพิจารณา
เร่ืองการควบคุม ไดพ้ิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีจะไดม้าในปัจจุบนั ไม่วา่พึงไดจ้ากการใชสิ้ทธิ หรือจากการแปลง
สภาพตราสาร งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ี
การควบคุมส้ินสุดลง 
 

บริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัได้
รวมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัจนถึงวนัท่ี
การมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัส้ินสุดลง  เม่ือผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บปันจากบริษทัร่วมมีจาํนวนเกินกว่าเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม  เงินลงทุนจะถูกปรับลดลงจนเป็นศูนยแ์ละหยดุรับรู้ส่วนผลขาดทุน  เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัได ้
คํ้าประกนัหรือยนิยอมท่ีจะชาํระภาระผกูพนัของบริษทัร่วม 
 

3.2 ลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีอ้ืน่ และค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจาก
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  
 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ี
ในอนาคตของลูกคา้  จาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากประวติัการตดัจาํหน่ายหน้ีสูญและอายุหน้ีของลูกหน้ี  
ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

3.3 สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงราคาในราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ     
ตํ่ากว่า มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นใน       
การขาย 
 

3.4 เงนิลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
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เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้ หรือตั้งใจถือไวจ้นครบกาํหนด 
จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและแสดงในราคายุติธรรม ยกเวน้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน กาํไรหรือ
ขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยกาํไรหรือขาดทุนดงักล่าวจะบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนเม่ือมีการขายหลกัทรัพยน์ั้นแลว้ 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

3.5 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 

ท่ีดินและอาคารซ่ึงอยูร่ะหว่างการก่อสร้างเพ่ือใชป้ระโยชน์ในอนาคตจดัประเภทบญัชีภายใตห้มวด อาคาร เคร่ืองมือ
แพทย ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง แสดงในราคาทุนจนกว่าการก่อสร้างแลว้เสร็จ และจดัประเภทเป็นท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ 
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

สญัญาการเช่าซ่ึงกลุ่มกิจการไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ได้
จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยราคายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินตํ่าสุดท่ีจะตอ้งชาํระตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่าหัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ี
จะหกัจากหน้ีตามสญัญา เพ่ือใชก้าํหนดอตัราดอกเบ้ียจากยอดหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 

สินทรัพย์ท่ีประเมินราคาใหม่ 
 

ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใหม่ หากทรัพยสิ์นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกมูลค่าส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเป็นส่วนเกินทุนจากการ 
ตีราคาสินทรัพย ์โดยสุทธิจากมูลค่าท่ีเคยประเมินลดลงและเคยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนแลว้เสียก่อน  และหากเป็นกรณีท่ี
มูลค่าของทรัพยสิ์นลดลงจากการประเมิน จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนสําหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจาํนวนท่ีมากกว่า
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์เคยประเมินไวค้ร้ังก่อน  ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เคยประเมินมูลค่า  
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจะโอนไปยงักาํไรสะสม 
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รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเกิดขึน้ภายหลงั 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนภายหลงัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จะถูกบนัทึกเพิ่มในบญัชีของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัเกินกว่า   
ท่ีไดเ้คยประเมินไดจ้ากทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งนั้น  รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในภายหลงัอ่ืนๆ จะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี
เกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ยกเวน้สินทรัพยท่ี์ซ้ือมาก่อนปี 2531 คิดค่าเส่ือมราคาตามวิธียอดลดลงสาํหรับบริษทั ประมาณ
การอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

 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 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

3.6 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมไดแ้ก่ราคาทุนของหุน้ทุนส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นทุนท่ีซ้ือโดยกลุ่มบริษทั
ค่าความนิยมติดลบไดแ้ก่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ทุนท่ีซ้ือโดยกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเกินกวา่ราคาทุนของ
หุน้ทุนดงักล่าว 
 

ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าใน          
งบการเงินเฉพาะบริษทั ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการซ้ือหุ้นทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม      
ไดร้วมไวใ้นเงินลงทุน 
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ค่าความนิยมส่วนท่ียงัไม่ตดัจาํหน่ายของเงินลงทุนท่ีไดจ้าํหน่ายออกไป ไดร้วมในกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย  
เงินลงทุน 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนประกอบดว้ยสิทธิการเช่าและคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ท่ีกลุ่มกิจการซ้ือมาแสดงในราคาทุน      
หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าตัดจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท โดยสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนจะถูกตดัจาํหน่ายนบัจากวนัท่ี
เร่ิมก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ   ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 

 จาํนวนปี 
ค่าความนิยม 10-20 
สิทธิการเช่า 10-30 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 
 

รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเกิดขึน้ภายหลงั 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนภายหลงัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จะถูกบนัทึกเพิ่มในบญัชีของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งต่อเม่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ิมเติมในอนาคตเกินกว่าท่ีได้จากสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งนั้น  รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนใน
ภายหลงัอ่ืนๆ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

3.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน    
ต่าง ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์ังกล่าวสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของ
สินทรัพยน์ั้น ๆ ตามปกติธุรกิจหรือมูลค่าจากการใชแ้ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์
แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน      
งบกาํไรขาดทุนหรือบนัทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีท่ีสินทรัพยน์ั้นเคยตีราคาเพ่ิมและไดบ้นัทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการ  
ตีราคาไวใ้น "ส่วนของผูถื้อหุน้" บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าว
ไม่มีอยูอี่กต่อไป โดยบนัทึกในบญัชีรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุน 
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3.8 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) แสดงในราคาทุน 
 

3.9 รายได้รอตดับญัชี 
 

รายไดร้อตดับญัชี ไดแ้ก่ เงินรับล่วงหนา้ค่ารักษาพยาบาลโครงการชีวีมีสุข (Life Privilege) กาํหนดตดับญัชีเป็นรายได้
ภายในระยะเวลา 10 ปี  
 

3.10 การรับรู้รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

บริษทัรับรู้รายไดค่้าบริการเม่ือมีการใหบ้ริการตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.11 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
 

สัญญาเช่าดาํเนินการ 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินการบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

รายจ่ายสัญญาเช่าการเงิน 

จาํนวนเงินท่ีชาํระจะถูกแบ่งระหว่างส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีจะไปหักจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะถูกปันจากค่างวดตลอดระยะของสญัญาเพ่ือหาอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในประเภทเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือ
การผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใช้เองหรือเพื่อขาย   ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่า
การเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.12 รายการบญัชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 

3.13 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุล ซ่ึง
รวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี เจ้าหน้ีการคา้ เจ้าหน้ีอ่ืนๆ เงินกู้ยืมและเงินลงทุนได้เปิดเผยไวแ้ล้วใน                
หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

เคร่ืองมือทางการเงินถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของโดยพิจารณาถึงเน้ือหาและภาระผกูพนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ีย เงินปันผล รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินหรือองคป์ระกอบของเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินแสดงเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ผลตอบแทนท่ีจ่ายให้จะ
ถูกนาํมาหกักลบลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนท่ีรับรู้ไวม้าหกักลบลบหน้ีกนั และมีความ
ตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนท่ีรับรู้ไวด้ว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับประโยชนจ์ากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่าย
ชาํระหน้ีสิน 
 

3.14 การใช้ประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นตอ้งใชป้ระมาณ
การ และขอ้สมมติฐานท่ีกระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย  ์และหน้ีสิน เพื่อประโยชน์ในการกาํหนดมูลค่าของ
สินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดว้ยเหตุดงักล่าว ผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริง จึงอาจแตกต่างไปจาก   
ท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับหรืองวดในอนาคตหากการประมาณการกระทบงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 

3.15 ภาษเีงนิได้ 

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีเป็นภาษีเงินไดท่ี้คาดว่าจะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุล และรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
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3.16 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารเผือ่เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่อง
สูงสุทธิจากเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
กิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

3.17 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ระหวา่งปีจาํนวน 875,129,812 หุน้ และ 750,000,000 หุน้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 ตามลาํดบั 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ไดค้าํนวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นใหเ้ป็นหุ้นละ 1 บาท 
เพื่อประโยชนใ์นการเปรียบเทียบกบัปี 2547 
 

4. รายการบญัชีกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่างๆ ในกลุ่มของบริษทั โดย
การมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการบญัชีระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใช้
ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ ยอดคงเหลือท่ีสําคญั ณ วนัท่ีในงบดุล และ
รายการบญัชีท่ีสาํคญัสาํหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 
 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหว่างบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 
และ 2546 มีดงัน้ี 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2547  2546  2547  2546 

บริษทัย่อย        
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป -  -  796,718  1,136,590 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน -  -  5,962,435  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  7,110,840  11,090 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ -  -  716,912  4,337,450 
เงินปันผลรับ -  -  2,073,750  4,147,500 
รายไดอ่ื้น -  -  9,621,174  8,515,388 
ตน้ทุนบริการ -  -  119,231,317  56,100,610 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -  -  -  991,820 
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2547  2546  2547  2546 

        
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  2,802,798  - 
ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั -  -  1,843,292,244  - 
        
บริษทัร่วม        
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 82,131,482  50,567,653  3,462,348  7,235,344 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 35,697,244  13,217,304  7,690,261  1,679,375 
ดอกเบ้ียรับ 12,276,397  27,437,047  11,646,617  27,437,047 
เงินปันผลรับ 42,688,768  30,015,000  42,685,000  30,015,000 
รายไดอ่ื้น 7,821,598  21,939,687  3,370,519  21,939,687 
ตน้ทุนบริการ 40,222,240  16,655,239  33,176,320  13,796,752 
ดอกเบ้ียจ่าย 545,955  188,750  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11,680,762  2,128,113  1,843,658  1,447,999 
เงินปันผลจ่าย 11,395,260  8,546,445  11,395,260  8,546,445 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  2,570,656  -  - 
ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั 49,505,060  -  49,505,060  - 
     
บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
(บริษทัทีม่ีกรรมการร่วมกนั)     
รายไดค่้ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป 9,179,673  4,087,792  9,179,673  3,612,087 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหารงาน -  189,658  -  - 
รายไดอ่ื้น -  1,498,088  -  1,498,088 
ตน้ทุนบริการ -  30,882,896  -  30,882,896 
ดอกเบ้ียจ่าย 450,000  925,000  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 42,295  -  -  - 
เงินปันผลจ่าย 32,796,900  20,374,875  32,796,900  20,374,875 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2547  2546  2547  2546 
ลูกหนีก้ารค้า        
(เป็นส่วนหน่ึงของยอดรวมลูกหน้ีการคา้ 
ในงบดุล) 

       

บริษทัยอ่ย -   -  522,892  8,279,518 
บริษทัร่วม 9,950,014  19,493,081  809,409  4,638,299 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5,582,403    4,631,658  5,124,055    4,631,658 
รวม 15,532,417  24,124,739  6,456,356  17,549,475 
        
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน        
(อตัราดอกเบ้ียต่อปี)        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั 
(ร้อยละ 4) 

 
  -  

  
  -  

  
115,000,000 

  
50,600,000 

บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง 
จาํกดั (ร้อยละ 4.5) 

 
  -  

  
  -  

  
  15,000,000 

  
  -  

   -     -   130,000,000  50,600,000 
        
ลูกหนีจ้ากการจําหน่ายสินทรัพย์        
บริษทัยอ่ย   -     -   -  7,755,000 
บริษทัร่วม   -     1,229,150    -       -  
รวม   -     1,229,150    -   7,755,000 

        
ลูกหนีอ้ืน่        
บริษทัยอ่ย -  -  1,784,109  341,668 
บริษทัร่วม 1,995,331    4,162,948     1,640,776  4,082,698 
รวม 1,995,331    4,162,948     3,424,885  4,424,366 
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2547  2546  2547  2546 
ดอกเบีย้ค้างรับ        
(เป็นส่วนหน่ึงของยอดรวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
ในงบดุล) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  167,191,535  83,205,713 
บริษทัร่วม 47,366,538  151,720,153  33,277,047  151,720,153 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9,584,895)    (9,584,895)    (9,584,895)    (9,584,895) 
รวม 37,781,643  142,135,258  190,883,687  225,340,971 
        
รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  330,000  - 
บริษทัร่วม  8,394,857    2,955,466     8,394,857    2,955,466 
รวม  8,394,857    2,955,466     8,724,857    2,955,466 
        
เงนิทดรองจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  1,638,058  13,042,023 
บริษทัร่วม 1,813,331  173,800  336,731  173,800 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       13,500          9,816          13,500           9,816 
รวม  1,826,831      183,616     1,988,289  13,225,639 
        
เงนิให้กู้ยมืระยะยาว        
(อตัราดอกเบ้ียต่อปี)        
บริษทัย่อย        
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั        
(ร้อยละ 0)   -     -      1,200,951     1,200,951 
รวม   -     -      1,200,951     1,200,951 
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2547  2546  2547  2546 
บริษทัร่วม        
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั        
(ร้อยละ 3 - 9) 80,258,062  182,687,381  17,280,000  182,687,381 
บริษทั วฒันเวช จาํกดั (ร้อยละ 6.75 - 7)   -     91,515,524    -     91,515,524 
รวม 80,258,062  274,202,905  17,280,000  274,202,905 
รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาว 80,258,062  274,202,905  18,480,951  275,403,856 
        
เจ้าหนีก้ารค้า        
(เป็นส่วนหน่ึงของยอดรวมเจา้หน้ีการคา้ใน
งบดุล) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  10,948,700  221,357 
บริษทัร่วม 5,023,302  5,840,587  2,525,310  2,967,985 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      240,000    -        240,000    -  
รวม   5,263,302     5,840,587  13,714,010     3,189,342 
        
เงนิกู้ยมืระยะส้ัน        
(อตัราดอกเบ้ียต่อปี)        
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
เงินกูย้มืจากกรรมการ (ร้อยละ 6)   -     15,000,000    -     -  
รวม   -     15,000,000    -     -  
        
เจ้าหนีจ้ากการซ้ือสินทรัพย์        
บริษทัร่วม   -     16,900,000    -     -  
รวม   -     16,900,000    -     -  
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2547  2546  2547  2546 
เจ้าหนีอ้ืน่        
บริษทัร่วม      39,207        44,108    -     -  
รวม      39,207       44,108    -     -  
        
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        
บริษทัยอ่ย  -   -  478,450  30,921,719 
บริษทัร่วม 206,667  1,020,620  200,000  717,399 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -         75,000    -     -  
รวม    206,667   1,095,620       678,450  31,639,118 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะบริษทัสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 มีดงัน้ี 
 

 บาท 
 บริษทัยอ่ย 
ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546 50,600,000 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี   79,400,000 
ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2547 130,000,000 

การเปล่ียนแปลงในเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2547 มีดงัน้ี 

 บาท 
 บริษทัร่วม 
ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546 274,202,905 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 64,295,184 
ลดลงระหวา่งปี (258,240,027) 
ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2547    80,258,062 
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การเปล่ียนแปลงในเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะบริษทั สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 มีดงัน้ี 
 

 บาท 
 บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม 

ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546 1,200,951  274,202,905 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 150,000,000  1,317,122 
ลดลงระหวา่งปี (150,000,000)  (258,240,027) 
ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2547      1,200,951     17,280,000 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2547 มีดงัน้ี 
  บาท 
  บุคคลหรือ 
  กิจการอ่ืนท่ี 
  เก่ียวขอ้งกนั 

ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546  15,000,000 
ลดลงระหวา่งปี  (15,000,000) 
ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2547    -  
 

เงินใหกู้ย้มืเหล่าน้ีบริษทัคิดดอกเบ้ียในอตัราเดียวกนักบัท่ีบริษทัจ่ายชาํระจริงบวกร้อยละ 0.25 - 0.50 ต่อปี, MLR+1-2%
ต่อปี, MLR-1% ต่อปีและอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 4%, 4.25%, 5% 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  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 ดอกเบ้ียคา้งรับของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ จาํกดั 
จาํนวนเงิน 83.19 ลา้นบาท ซ่ึงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานาน บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 9.58 
ลา้นบาท ทั้งน้ีฝ่ายบริหารเช่ือว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวเพียงพอ และบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดจาํนองท่ีดินเพ่ือ
เป็นหลกัประกนัแก่บริษทั 
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การขายเงนิลงทุน 
 

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 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีผลขาดทุน 0.48 ลา้นบาท แสดงอยูใ่น
งบกาํไรขาดทุน บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนดงักล่าว จนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน 
 

การซ้ือเงนิลงทุน 
 

วนัท่ี 9 เมษายน 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั จาํนวน 9,993 หุน้ ในราคา 
หุน้ละ 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 
 

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 
 

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

วนัท่ี 15 สิงหาคม 2546 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัตราดเวชกิจ จาํกดั จาํนวน 3,000,000 หุ้น ในราคา     
หุน้ละ 5 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท 
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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 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั ในส่วนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของ     
ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน ๆ จาํนวน 14,701,034 หุน้ ในราคาหุน้ละ 5 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 73.50 ลา้นบาท  
 

ในเดือนมิถุนายน 2547 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จาํกดั จาํนวน 9,801,000 
หุน้ ในราคาหุน้ละ 5 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 49.01 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 15 
กรกฎาคม 2547 และในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนอีกจาํนวน 2,170,700 หุน้ ในราคาหุน้ละ      
5 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 10.85 ลา้นบาท 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั จาํนวน 9,000,000 
หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 90 ลา้นบาท 
 

ในเดือนกนัยายน 2547 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั จาํนวน 99,994 หุน้ ในราคาหุ้นละ 10 
บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท 
 

ในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2547   บริษทั ไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเท็มส์ จาํกดั จาํนวน
551,800 หุน้ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน  5.52 ลา้นบาท 
 

ในเดือนธันวาคม 2547 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นของ บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 
จาํกดั และ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โดยการแลกเปล่ียนหุน้สามญัใหม่ของบริษทัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
ขอ้ 13 
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สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล  

บริษทัไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทั บีเอ็นเอช 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 ้และให้เร่ิมทยอยชาํระ 
ค่าจา้งบริหารดงักล่าวในปีท่ี 6 เป็นตน้ไป 
 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 ประกอบดว้ย 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2547 2546 2547 2546 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,037,093,253 518,592,757 747,974,061 403,918,399 
เงินฝากประจาํธนาคารไม่เกิน 3 เดือน       1,471,081     6,532,149    1,471,081     1,463,807 
รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,038,564,334 525,124,906 749,445,142 405,382,206 
 

6. ลูกหนีก้ารค้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ (ซ่ึงรวมลูกหน้ีการคา้กิจการหรือ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั) โดยแยกตามจาํนวนเดือนท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี  
 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2547 2546 2547 2546 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 390,236,105 154,141,254 159,964,452 107,588,854 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 37,552,457  27,455,336 15,327,279 12,915,987 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 20,297,257  12,516,072 9,504,238 11,626,039 
มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป   26,505,683   18,740,460   19,315,877  17,135,853 
รวม 474,591,502 212,853,122 204,111,846 149,266,733 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (35,017,946) (20,457,496) (20,923,964) (17,620,991) 
ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 439,573,556 192,395,626 183,187,882 131,645,742 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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7. สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 ประกอบดว้ย 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2547 2546 2547 2546 
ยาและเวชภณัฑ ์ 98,700,041 48,328,624 35,388,089 27,829,400 
พสัดุและอ่ืน ๆ 8,930,075 270,542 6,977,649   -  

นํ้ายาตรวจวิเคราะห์    7,771,567   5,397,042   -    -  

รวม 115,401,683 53,996,208 42,365,738 27,829,400 
 

8. เงนิลงทุนซ่ึงบนัทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วมซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะบริษทั และเงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัร่วมแสดงอยูใ่นงบการเงิน
รวม ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ประกอบดว้ย 
 

   พนับาท 

 
 

 
ประเภทกิจการ

 
ทุนชาํระแลว้ 

(พนับาท) 

สัดส่วน
เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 
ตามวิธี
ราคาทุน 

  
ตามวิธี 
ส่วนไดเ้สี

  
 

เงินปันผล 

บริษัทร่วม        
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 280,000 49.00 223,489  396,939  34,300 
บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 120,000 48.00 132,480  175,032  5,760 
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 21,430 49.00 52,500  66,931  2,625 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586,119 48.45  284,000  291,743   -  
บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ผูผ้ลิตรายการทาง        
 โทรทศัน์และวิทย ุ 5,000 30.00     1,500         566    -  
รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม    693,969  931,211  42,685 

        
บริษัทร่วมในบริษัทย่อย        
บริษทั รวมแพทยศ์รีราชา จาํกดั โรงพยาบาล 187,510 30.00 56,253  55,999   -  
บริษทั โซเดก็ซ์โฮ ซพัพอร์ท เซอร์วิส          

(ประเทศไทย) จาํกดั บริหารการจดัการ 5,000 26.00     1,300       1,288    -  
รวมเงนิลงทุนบริษัทร่วมในบริษัทย่อย     57,553     57,287    -  

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วมในบริษัท   751,522  988,498  42,685 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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   พนับาท 

 
 

 
ประเภทกิจการ

 
ทุนชาํระแลว้ 

(พนับาท) 

สัดส่วน
เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 
ตามวิธี
ราคาทุน 

  
ตามวิธี 
ส่วนไดเ้สี

  
 

เงินปันผล 
        
บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั โรงพยาบาล 300,000      10.00 31,650    - 
บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน 440,000        3.27   36,000       7,762 
    67,650       7,762 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (11,408)      -  
รวมเงนิลงทุนในบริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกัน       56,242       7,762 
 

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ประกอบดว้ย 
 

   พนับาท 

 
 

 
ประเภทกิจการ

 
ทุนชาํระแลว้ 

(พนับาท) 

สัดส่วน
เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 
ตามวิธี
ราคาทุน 

  
ตามวิธี 
ส่วนไดเ้สี

  
 

เงินปันผล 

บริษัทย่อย          
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล 105,000  79.00 96,775  128,565  2,074 
บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั  เซ็นทรัลแลป 75,000  74.72 56,768  75,327  - 
บริษทัไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์     
(ประเทศไทย) จาํกดั 

                        
เซ็นทรัลแลป 

 
10,000 

  
95.00 

 
9,502 

  
15,761 

  
- 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โรงพยาบาล 400,000     81.00 344,728  328,629  - 
บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล 1,000  100.00        999  -  - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั โรงพยาบาล 500,000 98.53 572,465  717,930  - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 200,000 63.35 122,897  125,434  - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150,000  100.00   150,000  133,055  - 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 500,000  99.47 607,014  517,583  - 
บริษทั สมิติเวช จาํกดั(มหาชน) โรงพยาบาล 1,000,000  92.92 1,453,948  1,949,301     -  
รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย     3,415,096  3,991,585   2,074 
          
บริษัทร่วม          
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 280,000 49.00 223,489  396,939  34,300 
บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 120,000 48.00 132,480  175,032  5,760 
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 21,430 49.00 52,500  66,931  2,625 
บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 586,119 48.45  284,000  291,743  - 
บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ผูผ้ลิตรายการ        
 โทรทศัน์ และวิทย ุ 5,000 30.00        1,500             566    -  
รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม       693,969      931,211  42,685 
รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม    4,109,065  4,922,796  44,759 

         



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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   พนับาท 

 
 

 
ประเภทกิจการ

 
ทุนชาํระแลว้ 

(พนับาท) 

สัดส่วน
เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 
ตามวิธี
ราคาทุน 

  
ตามวิธี 
ส่วนไดเ้สี

  
 

เงินปันผล 

         
บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั โรงพยาบาล 300,000 10.00 31,650    - 
บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน 440,000 3.27    36,000      7,762 
    67,650      7,762 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน      (11,408)      -  
เงนิลงทุนในบริษัทอื่นที่เกีย่วข้องกนั-สุทธิ       56,242     7,762 
 

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ประกอบดว้ย 

   พนับาท 

 
 

 
ประเภทกิจการ

 
ทุนชาํระแลว้ 

(พนับาท) 

สัดส่วน
เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 
ตามวิธี
ราคาทุน 

  
ตามวิธี 
ส่วนไดเ้สี

  
 

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      -  
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 21,430        2.01     2,840      -  
    70,490    - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน       (9,076)      -  
เงนิลงทุนในบริษัทอื่นที่เกีย่วข้องกนั-สุทธิ       61,414      -  
         

 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ประกอบดว้ย 

   พนับาท 

 
 

 
ประเภทกิจการ

 
ทุนชาํระแลว้ 

(พนับาท) 

สัดส่วน
เงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 
ตามวิธี
ราคาทุน 

  
ตามวิธี 
ส่วนไดเ้สี

  
 

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 2547 และ 2546 
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9. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

การเปลี่ยนแปลงในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2547 สรุปไดด้งันี้ 
  งบการเงินรวม  
  บาท  
  ราคาทุน   ค่าเสื่อมราคาสะสม   ราคาตามบญัชี  
    โอนเขา้/     โอนเขา้/   
 ยอดตน้ปี ซื้อเพิ่ม จาํหน่าย (โอนออก)-สุทธิ ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ค่าเสื่อมราคา จาํหน่าย (โอนออก)-สุทธิ ยอดปลาย ยอดตน้ปี ยอดปลายปี
ที่ดินในราคาประเมิน             
ตามราคาทุนเดิม 478,193,940 58,298,105 - 811,694,949 1,348,186,994 - - - - - 478,193,940 1,348,186,994 
ส่วนเพิ่มจากการปรับมูลค่า    336,027,207   -    -     973,311,646 1,309,338,853   -    -    -    -   -     336,027,207 1,309,338,853 
รวม 814,221,147 58,298,105 - 1,785,006,595 2,657,525,847   -    -    -   -    -  814,221,147 2,657,525,847 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน - - - 15,221,463 15,221,463 - - - 15,221,439 15,221,439 - 24 
อาคาร สิ่งปลกูสร้าง             
และส่วนปรับปรุง 2,472,739,542 26,207,982 - 2,567,567,791 5,066,515,315 395,952,318 106,686,850 - 644,180,522 1,146,819,690 2,076,787,224 3,919,695,625 
ส่วนเพิ่มจากการปรับมูลค่า   -   -    -     848,320,557    848,320,557   -    -    - 349,644,970    349,644,970   -     498,675,587 
 2,472,739,542 26,207,982 - 3,415,888,348 5,914,835,872 395,952,318 106,686,850 - 993,825,492 1,496,464,660 2,076,787,224 4,418,371,212 
เครื่องมืออุปกรณ์             
การแพทย ์เครื่องตกแต่ง             
ติดตั้ง และเครื่องใช ้             
สาํนกังานและอื่นๆ 1,788,334,028 402,311,216 53,889,813 2,315,888,057 4,452,643,488 977,678,699 229,922,303 24,200,373 1,407,231,330 2,590,631,959 810,655,329 1,862,011,529 
ยานพาหนะ 105,550,579 18,269,695 5,505,515 65,317,372 183,632,131 49,492,217 18,275,309 3,687,348 26,520,039 90,600,217 56,058,362 93,031,914 
ส่วนปรับปรุงระหวา่งทาํ  181,490,975 841,485,779 - (281,126,691) 741,850,063 - - - - - 181,490,975 741,850,063 
เครื่องมือและอุปกรณ์              
การแพทยร์ะหวา่งติดตั้ง        8,382,196    379,508,524   -     122,514,524   510,405,244   -    -    -    -    -         8,382,196      510,405,244 
รวม 5,370,718,467 1,726,081,301 59,395,328 7,438,709,668 14,476,114,108 1,423,123,234 354,884,462 27,887,721 2,442,798,300 4,192,918,275 3,947,595,233 10,283,195,833 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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  งบการเงินเฉพาะบริษทั  
  บาท  
  ราคาทุน   ค่าเสื่อมราคาสะสม   ราคาตามบญัชี  
             
 ยอดตน้ปี ซื้อเพิ่ม จาํหน่าย โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ค่าเสื่อมราคา จาํหน่าย ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ยอดปลายปี 
ราคาทุน            
ที่ดินในราคาประเมิน - - - - - -       
ตามราคาทุนเดิม 136,711,130 18,986,660 - - - 155,697,790 - - - - 136,711,130 155,697,790 
ส่วนเพิ่มจากการปรับมูลค่า    322,877,452   -   -   -    -     322,877,452   -    -    -    -    322,877,452  322,877,452 
รวม 459,588,582 18,986,660 - - - 478,575,242   -    -   -   - 459,588,582 478,575,242 
อาคาร สิ่งปลกูสร้าง          
และส่วนปรับปรุง 1,144,709,678 6,344,427 - 100,679,116 - 1,251,733,221   250,999,159 43,783,943 - 294,783,102 893,710,519 956,950,119 
เครื่องมืออุปกรณ์          
การแพทย ์เครื่องตกแต่ง          
ติดตั้ง และเครื่องใช ้          
สาํนกังานและอื่นๆ 1,284,276,160 167,117,118 40,803,348 175,213,034 - 1,585,802,964 741,764,694 134,374,543 17,041,062 859,098,175 542,511,466 726,704,789 
ยานพาหนะ 89,077,906 9,337,558 3,619,840 8,051,000 - 102,846,624 42,042,480 14,476,571 2,116,092 54,402,959 47,035,426 48,443,665 
ส่วนปรับปรุงระหวา่งทาํ  10,544,275 452,541,041 - - 76,899,516 386,185,800 - - - - 10,544,275 386,185,800 
เครื่องมือและอุปกรณ์            
การแพทยร์ะหวา่งติดตั้ง        8,382,196    372,144,430  -   -  207,043,634    173,482,992   -    -    -    -       8,382,196    173,482,992 
รวม 2,996,578,797 1,026,471,234 44,423,188 283,943,150 283,943,150 3,978,626,843 1,034,806,333 192,635,057 19,157,154 1,208,284,236 1,961,772,464 2,770,342,607 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 สาํหรับบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2547 2546 2547 2546 
ค่าเส่ือมราคา 354,884,462 250,105,140 192,635,057 162,398,904 
 

ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกูท่ี้บนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนอาคารมีจาํนวนประมาณ 86.29 ลา้นบาท สําหรับ   
บริษทั และจาํนวนประมาณ 434.52 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัยอ่ย 
 

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) โดยราคาตลาดยติุธรรมของท่ีดินดงักล่าว ณ วนัท่ี     
รายงานมีราคาประเมิน 637 ลา้นบาท และ 93 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาทุนเดิมของท่ีดินประมาณ 
427 ลา้นบาท และ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทับนัทึกส่วนต่างของราคาทุนเดิมและราคาประเมินของท่ีดินดงักล่าวไว้
ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าท่ีดินเพิ่ม”ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล  
 

ในปี 2547 บริษทัย่อย 3 แห่งไดว้่าจา้งบริษทัประเมินราคาอิสระ ประเมินราคาท่ีดินและอาคารทั้งหมดของบริษทั
ดงักล่าว  ตามรายงานการประเมินราคาลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2547 และ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2547 ระบุว่าบริษทัประเมิน
ราคาใชว้ิธีการประเมินราคาแบบวิธีคิดจากตน้ทุน (Cost Approach) โดยราคายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าว ณ วนัท่ีรายงาน
มีราคาประเมินรวม 1,972.02 ลา้นบาท และ 2,699.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาประเมินเดิม 
ประมาณ 1,085.32 ลา้นบาท และ 498.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างของราคาประเมินเดิมและราคา
ประเมินใหม่ของท่ีดินและอาคารท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งหมด 1,584 ลา้นบาทโดยแสดงไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนอ่ืน” ภายใตส่้วน
ของผูถื้อหุน้ในงบดุล จาํนวน 1,544.49 ลา้นบาท และไดแ้สดงเป็นการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินจาก
การประเมินราคาของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวน 228.05 ลา้นบาท สาํหรับท่ีดินท่ีมีราคาประเมินใหม่สูงกว่าจาํนวนท่ี
เคยรับรู้เป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และรับรู้ผลขาดทุนจากการประเมินราคาอาคารของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเป็น
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจาํนวน 188.54 ลา้นบาท 
 

จากผลของการประเมินราคาท่ีดินและอาคารของบริษทัย่อยขา้งตน้ บริษทัรับรู้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและ
อาคารของบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็นจาํนวน 513.56 ลา้นบาทไว้
ในบญัชี ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคารภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล  
 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนจาํนองกบั
ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืน่ 
 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 บาท 
  

ยอดตน้ปี 
โอนจาก
บริษทัยอ่ย 
 ณ วนัซ้ือ 

 
เพิ่มข้ึน 

  
ค่าตดัจาํหน่าย

 ยอดคงเหลือ
ส้ินปี 

บริษทั          
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 12,769,600  -  212,406  (5,900,226)  7,081,780 
สิทธิการเช่า 6,000,000  -  32,218,019  (877,431)  37,340,588 

บริษทัยอ่ย          
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 18,868,658  27,257,428  4,697,547  (4,923,277)  45,900,356 
สิทธิการเช่า    -      -    5,800,000     -     5,800,000 

รวมทั้งส้ิน 37,638,258  27,257,428  42,927,972 (11,700,934)  96,122,724 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 บาท 
 ยอดตน้ปี 

ยกมา 
 

เพิ่มข้ึน 
 ค่าตดั

จาํหน่าย 
 ยอดคงเหลือ 

ส้ินปี 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 12,769,600  212,406  5,900,226  7,081,780 
สิทธิการเช่า  6,000,000  32,218,019     877,431  37,340,588 
รวม 18,769,600  32,430,425  6,777,657  44,422,368 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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11. ทีด่นิส่วนทีย่งัไม่ได้ใช้เพือ่การดาํเนินงาน 
 

ท่ีดินส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พ่ือการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 ประกอบดว้ย 
 

 บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2547  2546 
ท่ีดินในราคาประเมินตามราคาทุนเดิม 367,181,670  367,181,670 
ส่วนเพิ่มจากการปรับมูลค่า 104,245,510  104,245,510 
รวม 471,427,180  471,427,180 
 

ในปี 2542 บริษทัไดป้ระเมินราคาท่ีดินใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ดงักล่าวไวแ้ลว้ในงบการเงินขอ้ 9 
 

ยอดสะสมของดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงานมีจาํนวน
ประมาณ 29 ลา้นบาท 
 

12. หนีสิ้นระยะยาวอืน่ 
 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 ประกอบดว้ย 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 ธนัวาคม 

2547 
 31 ธนัวาคม 

2546 
 31 ธนัวาคม 

2547 
 31 ธนัวาคม 

2546 

เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ 4,838,600,130  2,265,531,365  1,652,724,897  1,865,531,365 
เงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ 57,806,046  117,190,746  57,806,047  117,190,746 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือ 40,022,061  10,231,166  25,673,479  10,231,166 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 239,284,806  80,226,254  40,100,000  80,116,245 
เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น   -          1,952,014    -         1,952,014 
รวม 5,175,713,043  2,475,131,545  1,776,304,423  2,075,021,536 
หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนด 
ชาํระภายในหน่ึงปี 

 
  (538,398,103) 

  
 (346,376,490) 

  
  (293,458,932) 

  
 (342,666,481) 

รวมเงนิกู้ยมืระยะยาว – สุทธิ 4,637,314,940  2,128,755,055  1,482,845,491  1,732,355,055 
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เงนิกู้ยมืจากธนาคารประกอบด้วย 
 

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
แรกในเดือนธนัวาคม 2544 และมีเง่ือนไขในการชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้ืมดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปีจาํนวน  210 ลา้นบาท  และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 1,430 ลา้นบาท และจาํนวน 1,640 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 
 

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

เงินกู้ยืมจาํนวน 20 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือนรวม 83 เดือน โดยชาํระ
ดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6 ต่อปี ปีท่ี 3 เป็นตน้ไปในอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี เร่ิมชาํระเดือน
แรกในเดือนเมษายน 2545 และมีเง่ือนไขในการชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้ืมดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปีจาํนวน 2.79 ลา้นบาท และ 2.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 9.93 ลา้นบาท และ 
12.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั (บางส่วน)ไดจ้ดจาํนองเป็นหลกัประกนั   
เงินกูย้มืดงักล่าวในวงเงิน 20 ลา้นบาท 
 

เงนิกู้ยมืจากธนาคารในประเทศ (บริษทัย่อย) 
 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศ วงเงิน 330 ลา้นบาท โดยกาํหนดชาํระ
ดอกเบ้ียทุกเดือน ดว้ยอตัราดอกเบ้ียในปีแรก MLR -1.75% ต่อปี  ปีท่ี 2 MLR -1.50%  ต่อปี ปีท่ี 3 MLR -1.25% ต่อปี 
หลงัจากนั้นเป็นตน้ไปใช ้MLR ต่อปี และมีกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ีให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2557 
โดยมีระยะเวลาปลอดเงินตน้ 3 ปี นบัจากวนัทาํสัญญา จ่ายชาํระเงินตน้คืนธนาคารในปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 5 ชาํระคืนเงินตน้
เดือนละ 2.50 ลา้นบาท ในปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 7 ชาํระคืนเงินตน้เดือนละ 3.75 ลา้นบาท ในปีท่ี 8 ถึง  ปีท่ี 10 ชาํระคืนเงินตน้
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เดือนละ 5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัยอ่ยแสดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 290.20 
ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพ่ือเป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินกูด้งักล่าว 
 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 140         
ลา้นบาท กาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 6 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดเงินตน้ 1 ปี 3 เดือน ในอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี 
โดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนในวงเงิน 150 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทั
ย่อยแสดงเงินกูย้ืมดงักล่าวไวใ้นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 3.60 ลา้นบาท และหน้ีสิน    
ระยะยาวอ่ืนจาํนวน 92.80 ลา้นบาท และ 96.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 400         
ลา้นบาท โดยชาํระดอกเบ้ียสาํหรับปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ในอตัราคงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี และ 5.50 ต่อปี ตามลาํดบั และปีท่ี 3 
เป็นตน้ไปในอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี และมีกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 
โดยมีระยะเวลาปลอดเงินตน้ 2 ปีนบัจากวนัทาํสัญญา จ่ายชาํระเงินตน้คืนธนาคารทุกเดือนๆ ละ 3.12 ลา้นบาท รวม 96 
งวด และชาํระดอกเบ้ียต่างหากทุกส้ินเดือนนบัจากวนัทาํสญัญา  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะยาวอีกวงเงินหน่ึงจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงวงเงิน 37.40 
ลา้นบาท ตามสญัญาลงวนัท่ี 8 กนัยายน 2547 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี กาํหนดชาํระเงินตน้เป็นรายเดือนทุกเดือน 
เดือนละ 0.63 ลา้นบาท รวม 60 งวด เร่ิมผ่อนชาํระงวดแรกในเดือนถดัไปนบัจากวนัเบิกถอนเงินกู ้โดยกาํหนดชาํระ
เสร็จส้ินวนัท่ี 8 กนัยายน 2552  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัยอ่ยแสดงเงินกูย้มืทั้งสองวงเงินดงักล่าวไวใ้นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน
หน่ึงปี จาํนวน 32.52 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวนเงิน 302.99 ลา้นบาท และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทั
ยอ่ยแสดงเงินกูย้มืเป็นหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 300 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้ง
ส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวในวงเงิน 425 ลา้นบาท 
 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญากูเ้งินกบัธนาคารแห่งหน่ึงตามสัญญาลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2545 วงเงิน 500 ลา้นบาท กาํหนดจ่าย
ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน อตัราดอกเบ้ียในปีท่ี 1-2 อตัราร้อยละ 6 และในปีท่ี 3 เป็นตน้ไป อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR 
ต่อปี ชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส เร่ิมคืนไตรมาสแรกวนัท่ี 30 มีนาคม 2548 กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ปีท่ี 1-3 ไตรมาสละ 
12.50 ลา้นบาท ปีท่ี 4 ไตรมาสละ 15 ลา้นบาท ปีท่ี 5-7 ไตรมาสละ 17.50 ลา้นบาท ปีท่ี 8 ไตรมาสละ 20 ลา้นบาท และ
บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเป็นหลกัประกนั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัยอ่ยแสดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปีจาํนวน 50 
ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 437 ลา้นบาท 
 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 150 ลา้นบาท โดย
กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือนดว้ยอตัราดอกเบ้ียในปีแรก MLR-2.00% ต่อปี ปีท่ี 2 MLR-1.75% ต่อปี ปีท่ี 3 MLR-
1.25% ต่อปี ปีท่ี 4 MLR-1.00% ต่อปี หลงัจากนั้นเป็นตน้ไปใช ้MLR-0.50% ต่อปี และมีกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี
ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 11 มิถุนายน 2557 โดยมีระยะปลอดเงินตน้ 3 ปีนบัจากวนัทาํสญัญา จ่ายชาํระเงินตน้คืน
ธนาคารในปีท่ี 4  ถึงปีท่ี 6 ชาํระคืนเงินตน้คืนเดือนละ 1.50 ลา้นบาท ในปีท่ี 7 ถึงปีท่ี 10 ชาํระคืนเงินตน้คืนเดือนละ 
2.00 ลา้นบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัยอ่ยแสดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 150.00 ลา้นบาท บริษทั
ใหญ่ไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูด้งักล่าว 
 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นเงิน 1,700 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืน    
เงินตน้เป็นรายเดือนภายในเวลา 10 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 ต่อมาในปี 2546 บริษทัยอ่ยไดท้าํบนัทึก
ขอ้ตกลงต่อทา้ยสญัญาโดยขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระคืนเงินตน้ออกไปอีก 2 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2546 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2548 และลดอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารเรียกเกบ็ ส่วนเง่ือนไขอ่ืนใหเ้ป็นไปตามสญัญาเงินกูฉ้บบัเดิม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัยอ่ยไดแ้สดงเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จาํนวน 100.84 ลา้นบาท สําหรับปี 2547 และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 1,514 ลา้นบาท 
สาํหรับปี 2547 และ 1,614.84 ลา้นบาท สาํหรับปี 2546 ตามลาํดบั 
 

ในเดือนธนัวาคม 2546 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยเป็นวงเงินสินเช่ือ
ร่วมกบับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงมีวงเงินกูจ้าํนวน 300 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูย้ืมของบริษทัย่อยจาํนวน 185 ลา้นบาท 
และบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง 115 ลา้นบาท และมีวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 10 ลา้นบาท สําหรับบริษทัย่อยมี
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายใน 10 ปีโดยมีระยะเวลาปลอดชาํระเงินตน้ 2 ปี 6 เดือน ชาํระงวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 
2549 คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินของบริษทัยอ่ยเป็นอนัดบัสอง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงแสดงเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นหน้ีสินระยะยาว
อ่ืนจาํนวน 130.70 ลา้นบาทและ 81.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับปี 2547 และจาํนวน 12.33 ลา้นบาท และ 3.02 ลา้น
บาท ตามลาํดบั สาํหรับปี 2546 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื     
ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีวงเงินจาํนองจาํนวน 2,010 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 2547 และ 2546 มีภาระหน้ีเงินตน้คงเหลือ 1.47        
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2.95 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั หรือเทียบเท่าเงินบาทจาํนวน 57.81 ลา้นบาท 
และ 117.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้ืมดงักล่าวไวใ้นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน
หน่ึงปี จาํนวน 57.81 ลา้นบาท และ 97.66 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 แสดงไวใ้นหน้ีสิน    
ระยะยาวอ่ืนจาํนวน 19.53 ลา้นบาท 
 

เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ 
 

บริษทั 
 

เจ้าหน้ีเช่าซ้ือ ประกอบด้วยสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเช่าซ้ือหลายสัญญาโดยมีเง่ือนไขชําระหน้ีเป็น          
รายเดือนรวม 48 งวด ผ่อนชาํระงวดละ 272,450 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัแสดงเจา้หน้ีเช่าซ้ือ
เป็นส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 2.91 ลา้นบาท และ 2.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสิน
ระยะยาวอ่ืนจาํนวน 4.42 ลา้นบาท และ 7.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือกบับริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าซ้ือรถพยาบาลหลายสัญญา โดยกาํหนดชาํระค่าเช่าทุก
เดือน รวม 32 งวด โดยผ่อนชาํระงวดท่ี 1 ถึง 31 งวดละ 144,870 บาท และในงวดท่ี 32 บริษทัผอ่นชาํระดว้ยจาํนวน 
2.46 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัแสดงหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีและหน้ีสินระยะยาวอ่ืน
จาํนวน 1.51 ลา้นบาทและ 3.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์มีเง่ือนไขชาํระหน้ีเป็นรายเดือนรวม 48 งวด ผอ่นชาํระงวดละ 388,018 บาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัไดแ้สดงเจา้หน้ีเช่าซ้ือเป็นส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 4.28 
ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 8.91 ลา้นบาท 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ (บริษทัย่อย) 
 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั  
 

บริษทัย่อยมีเจา้หน้ีเช่าซ้ือจากสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ มีเง่ือนไขชาํระหน้ีเป็นรายเดือนรวม 48 งวด งวดละ 25,268 
บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัย่อยแสดงเจา้หน้ีเช่าซ้ือเป็นส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
จาํนวน 0.27 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 0.73 ลา้นบาท 
 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ ประกอบดว้ยสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสญัญาเช่าซ้ือหลายสญัญาโดยมีเง่ือนไขชาํระหน้ีเป็นรายเดือน
รวม 32-60 งวด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษทัแสดงเจา้หน้ีเช่าซ้ือเป็นส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 4.32 ลา้นบาท และ 4.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 6.51 
ลา้นบาท และ 3.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั 
 

บริษทัยอ่ยมีสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยมีเง่ือนไขชาํระค่าเช่าทุกเดือนรวม 48 งวด ๆ ละ 25,924 
บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัย่อยแสดงหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปีจาํนวน 0.28 ลา้นบาท และหน้ีสิน
ระยะยาวอ่ืนจาํนวน 0.51 ลา้นบาท 
 

นอกจากน้ีบริษทัย่อยมีสัญญาเช่าซ้ือรถพยาบาลกบับริษทัเดียวกนั มีเง่ือนไขชาํระค่าเช่าทุกเดือนรวม 60 งวด ๆ ละ 
48,290 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัยอ่ยแสดงหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปีจาํนวน 0.43 ลา้นบาท และ
หน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 1.29 ลา้นบาท  
 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์สาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ มี
กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 60 งวด โดยผอ่นชาํระงวดละ 696,967 บาท และเม่ือครบกาํหนดสัญญาบริษทัสามารถ
ใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัแสดงหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 6.96 ลา้นบาท และบริษทัไดแ้สดงหน้ีสินระยะยาวอ่ืน
จาํนวน 13.34 ลา้นบาท และ 32.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์สาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจมี
กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 48 งวด โดยผ่อนชาํระงวดละ 653,505 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546  
บริษทัแสดงหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 7.20 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืน
จาํนวน 12.60 ลา้นบาท และ 19.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์สําหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ มี
กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 48 งวดโดยผอ่นชาํระงวดละ 780,656 บาท และเม่ือครบกาํหนดสัญญาบริษทัสามารถ
ใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัแสดงหน้ีสินตามสัญญา
เช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 7.20 ลา้นบาท  
 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ (บริษทัย่อย) 
 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั  

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทยส์ําหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 
กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 34 เดือน โดยผ่อนชาํระงวดละ 576,798 บาท เม่ือครบกาํหนดสัญญา บริษทัย่อย
สามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนด ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัยอ่ยแสดงหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 6.04 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 8.50 ลา้นบาท 
 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั  

บริษทัย่อยได้ทาํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการดาํเนินธุรกิจ 
กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 36 เดือน โดยผอ่นชาํระงวดละ 67,638 บาท เม่ือครบกาํหนดสญัญา บริษทัยอ่ยสามารถ
ใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนด ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัยอ่ยแสดงหน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 0.78 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 1.12 ลา้นบาท 
 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าทางการเงินกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์สําหรับใชใ้นการดาํเนิน
ธุรกิจ กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 12 เดือน โดยผอ่นชาํระงวดละ 250,000 บาท เม่ือครบกาํหนดสัญญา บริษทัยอ่ย 
สามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสัญญา ซ่ึง ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2547 บริษทัย่อยแสดง
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน 2.86 ลา้นบาท 
 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั  

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงมีหลายสัญญาเพ่ือจดัทาํเคร่ืองมือแพทย ์สําหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยทุก
สญัญามีกาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 60 เดือน โดยผอ่นชาํระคิดเป็นจาํนวนเงินรวมงวดละ 1,679,552 บาท เม่ือครบ
กาํหนดสญัญา บริษทัยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสัญญา ซ่ึง ณ 31 ธนัวาคม 2547 
บริษทัยอ่ยแสดงหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน 15.41 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะ
ยาวอ่ืนจาํนวน 43.31 ลา้นบาท 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัหลายแห่ง เพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละยานพาหนะ สาํหรับใชใ้น
การดาํเนินธุรกิจมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 36-60 งวด และเม่ือครบกาํหนดสัญญา บริษทัย่อยสามารถใช้
สิทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัยอ่ยแสดงหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าการเงินเป็นส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 27.59 ลา้นบาท และ 12.16 
ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนจาํนวน 88.48 ลา้นบาท และ 39.85 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 ซ่ึงไดจ่้ายชาํระทั้งจาํนวนในเดือนมิถุนายน 2547 
 

นอกจากน้ี บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายอุปกรณ์สํานกังาน 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 ซ่ึงไดจ่้ายชาํระทั้งจาํนวนในเดือนมิถุนายน 2547 
 

13. ทุนเรือนหุ้นและการเพิม่ทุน 
 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2547 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2547 อนุมติัให้บริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้   
(Par Value) ของหุน้สามญั จากมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้
กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2547 
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นอกจากน้ีท่ีประชุมได้มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียน 750 ลา้นบาท เป็น 1,000        
ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 250 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท จาํหน่ายในราคาหุน้ละ 6 บาท เสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2547 ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นไดจ้องซ้ือหุ้นและชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนแลว้ในระหว่างวนัท่ี 21-25 มิถุนายน 2547 เป็น
จาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,769 ลา้นบาท แสดงเป็นเจา้หน้ีจองซ้ือหุน้ในงบการเงิน ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษทัไดจ่้าย
คืนเงินค่าหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นท่ีจ่ายเงินจองซ้ือหุ้นเกินสิทธิ จาํนวนเงิน 269 ลา้นบาท และบริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนชาํระแลว้
เป็น 1,000 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2547 
 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2547 มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก
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 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2547 
 

นอกจากน้ีท่ีประชุมดงักล่าวไดมี้มติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยการเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของ บริษทั   
สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั และ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จาํกดั จาก  
ผูถื้อหุน้อ่ืนทุกรายของบริษทัดงักล่าว โดยจ่ายชาํระค่าหุน้ดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้โดยมิได้
เสนอจ่ายเป็นเงินสด และมีมติอนุมติัการซ้ือหุ้นของ บริษทัโรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) ในสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน       
ไม่เกิน 360 ลา้นบาท ในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษทัไดซ้ื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) เป็น    
จาํนวนเงิน 215.49 ลา้นบาท 
 

ต่อมาในเดือนธนัวาคม 2547 บริษทัไดซ้ื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) เพิ่มอีกจาํนวน 127.42 
ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวทั้งส้ิน 342.91 ลา้นบาท 
 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดอ้นุมติัให้บริษทัเร่ิมทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2547 ถึง 16 ธนัวาคม 2647 ซ่ึงภายหลงัส้ินสุดการแลกหุน้ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั สมิติเวช จาํกดั 
(มหาชน) บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั และบริษทัโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จาํกดั เป็น 92.92%, 98.53% 
และ 99.47% ตามลาํดบั และคิดเป็นจาํนวนหุ้นท่ีจดัสรรไดเ้ท่ากบั 112,251,510 หุ้น 18,528,904 หุ้น และ 32,629,694 
หุน้ ตามลาํดบั ทาํใหเ้หลือหุน้จากการจดัสรรจาํนวน 17,089,892 หุ้น ซ่ึงตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2547 
เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2547 มีมติใหอ้าํนาจคณะกรรมการบริษทัดาํเนินการกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรสามารถเสนอ
ขายหุน้ดงักล่าวใหก้บับุคคลเฉพาะเจาะจงได ้หรือบริษทัสามารถเลือกจดทะเบียนลดทุนใหเ้ท่ากบัท่ีออกและเรียกชาํระ
แลว้หรือมิตอ้งดาํเนินการใด ๆ ในกรณีท่ีประสงคจ์ะไม่จดทะเบียนลดทุน ปัจจุบนัยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
บริษทั 
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หุ้นสามญัจาํนวน 163,410,108 หุ้น ท่ีออกเพื่อแลกกบัหุ้นของบริษทัทั้งสามแห่งดงักล่าว บนัทึกดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ี
คาํนวณโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ดว้ยวิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows) ใน
ราคาหุ้นละ 10.21 บาท เป็นผลให้บริษทัมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้เพิ่มข้ึนจาํนวน 163.41 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่า
หุน้เพิ่มข้ึนจาํนวน 1,505 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนชาํระแลว้เป็น 1,163.41 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 
2547 
 

14. การจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรกาํไร 
 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2547 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2547 อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นจาํนวน 75 
ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 4 บาท เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท และจัดสรรกาํไรเป็นสํารองตามกฎหมายจาํนวน 16       
ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2547 
 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2546 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับหุน้จาํนวน 75 ลา้นหุน้ในอตัรา
หุน้ละ 3 บาท เป็นจาํนวนเงิน 225 ลา้นบาท และจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 12.88 ลา้นบาท 
 

15. สัญญาเช่าระยะยาว 
 

บริษทั 

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 
 

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อใชเ้ป็นอาคารจอดรถ มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 15 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 
ถึงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 กาํหนดชาํระค่าเช่า 3 ปีแรกในอตัราเดือนละ 200,000 บาทและเพ่ิมอตัราค่าเช่าทุก ๆ 3 ปีใน
อตัราเดือนละ 20,000 บาท  
 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารรับรองผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี
นบัตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2547 ถึงวนัท่ี 27 กนัยายน 2577 โดยจะเร่ิมชาํระค่าเช่าคร้ังแรกในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2548 ใน
อตัราเดือนละ 50,000 บาท  และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุก 3 ปีในอตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่ารายเดือนตามอตัราสุดทา้ยของ   
แต่ละช่วง 3 ปี 
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บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ยทาํสัญญาเช่าอาคารท่ีจอดรถกบับริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2546 กาํหนดระยะเวลาการ
เช่า  30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2547 โดยอตัราค่าเช่ารายปีในปีแรกของการเช่าเท่ากบั 3.39 ลา้นบาท และปรับทุก ๆ ปี 
ในอตัราร้อยละ 2.75 ต่อปี รวมเป็นค่าเช่าทั้งส้ิน 155.11 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยตกลงชาํระค่าเช่าล่วงหนา้เป็นจาํนวน 
38.78 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดค่าเช่า ส่วนท่ีเหลือจ่ายชาํระเป็นรายเดือนสุทธิจากค่าเช่าล่วงหนา้ในอตัราร้อย
ละ 85 ของค่าเช่า นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัเดียวกนัในการให้บริการในอาคารจอดรถดงักล่าว
เป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 103.41 ลา้นบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 บริษทัย่อยจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าแลว้จาํนวน 32.80 ลา้นบาท ตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายแลว้ในปี 
2547 จาํนวน 0.08 ลา้นบาท คงเหลือภาระค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายล่วงหนา้อีกจาํนวน 5.98 ลา้นบาท  
 

16. สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่า  ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัยอ่ยท่ีไม่ใช่บริษทัมหาชนจาํกดัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 
เป็นสาํรองตามกฎหมายทุกคร้ังท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสาํรองตามกฎหมายจะมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้
 

17. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 
 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและจาํนวนพนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2547 2546 2547 2546 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน (พนับาท) 1,846,365 886,443 828,048 643,816 
จาํนวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (คน) 5,840 2,883 1,832 1,519 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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18. กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงานทีจ่ดทะเบยีน 
 

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

บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสําหรับปี 2547 และ 2546 เป็นจาํนวนเงิน 9,279,584 บาท และ 6,468,571 บาท 
ตามลาํดบั 
 

19. ทรัพย์สินทีม่ีภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ดงัต่อไปน้ี 
 

บริษทั 
 

 ลา้นบาท 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้  
-  จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัแก่หน่วยงานราชการ 40.65 
ภาระผกูพนั  
-  ตามสญัญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังาน 21.52 
-  ตามสญัญาเพ่ือจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 335.17 
-  ตามสญัญาจา้งตกแต่งอาคารโรงพยาบาล 304.27 
รวม 701.61 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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บริษทัย่อย 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ สรุปไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
- จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัแก่หน่วยงานราชการ  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั 0.80 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั 1.10 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั 1.00 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั 1.51 
บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน)   9.80 
รวม 14.21 

- จากเลตเตอร์ออฟเครดิต  
บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน)  1.98 

- ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาจา้งตกแต่งอาคารโรงพยาบาล สรุปไดด้งัน้ี  
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั 8.44 
บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั 6.31 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั 14.87 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั 1.53 
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั   57.85 
บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 216.92 
รวม 305.92 

 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั (บางส่วน) และ ของบริษทัยอ่ย (บางส่วน) 
ไดจ้ดจาํนองกบัธนาคารในประเทศเพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 
 

20. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประกอบกิจการโรงพยาบาลในประเทศไทยเพียงประเภท
เดียวจึงไม่แสดงขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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21. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกาํไรหรือ 
เพื่อการคา้ 
 

นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั วิธีการท่ีใช้ซ่ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับ           
สินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ท่ี 3 
 

ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น 
บริษทัมีความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ  
 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบดุลนั้นเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย             
อนัจะมีผลในทางลบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิในปีปัจจุบนัและในอนาคต ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจาก            
โครงสร้างและลกัษณะของรายการในสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุน้ นอกจากน้ียงัเกิดจากระยะเวลาท่ีแตกต่าง
กนัในการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียระหวา่งรายการทางดา้นสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีความเส่ียงจากอตัรา             
ดอกเบ้ียดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 2547 
 พนับาท     
 อตัราดอกเบ้ีย    อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ีย(ร้อยละ) 
 ปรับข้ึนลงตาม อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี    ปรับข้ึนลงตาม 
 อตัราตลาด คงท่ี อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราตลาด คงท่ี 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินฝากธนาคาร 1,005,418 - 33,146 1,038,564 0.25-1.00 - 
เงินลงทุนชัว่คราว 1,345 32,066 - 33,411 - 0.25 – 2.50 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - 224 224 - - 
เงินใหกู้ย้มื - 193,025 - 193,025 8.25 4.00-4.50 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื       
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 59,875 28,000 - 87,875 5.75-6.00 4.00-4.25 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 4,373,896 472,510 - 4,846,406 1.75-6.00 - 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน 15,539 313,768 - 329,307 - 3.90-7.50 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2547 
 พนับาท     
 อตัราดอกเบ้ีย    อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ีย(ร้อยละ) 
 ปรับข้ึนลงตาม อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี    ปรับข้ึนลงตาม 
 อตัราตลาด คงท่ี อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราตลาด คงท่ี 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินฝากธนาคาร 721,845 - 27,600 749,445 0.25-1.00 0.50-1.00 
เงินลงทุนชัว่คราว - 12,240 - 12,240 - - 

เงินใหกู้ย้มื - 130,000 - 130,000 8.25 4.00-4.50 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 1,710,531 - - 1,710,531 1.75-5.75 - 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน  65,773 - 65,773 - 3.90-7.50 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2546 
 พนับาท     
 อตัราดอกเบ้ีย    อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ีย(ร้อยละ) 
 ปรับข้ึนลงตาม อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี    ปรับข้ึนลงตาม 
 อตัราตลาด คงท่ี อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราตลาด คงท่ี 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินฝากธนาคาร 403,918 7,659 - 411,577 0.50 0.50 - 1.00 
เงินใหกู้ย้มื 225,404 100,600 - 326,004 6.00 - 8.25 3.00 – 4.00 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 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 
 

บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้แยกตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 2547 

 พนับาท 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินฝากธนาคาร 1,038,564 - - - 
เงินลงทุนชัว่คราว 11,025 13,271 8,614 501 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - 224 
เงินใหกู้ย้มื 63,025 130,000 - - 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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 งบการเงินรวม 

 2547 

 พนับาท 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

     
หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น     
จากสถาบนัการเงิน 59,875 28,000 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 407,555 2,287,664 2,151,187 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน 2,862 127,981 198,464 - 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547 

 พนับาท 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินฝากธนาคาร 749,445 - - - 
เงินลงทุนชัว่คราว - 12,240 - - 
เงินใหกู้ย้มื - 130,000 - - 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 270,599 1,024,972 414,960 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - 22,860 42,913 - 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 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 - 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 
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ความเส่ียงด้านสินเช่ือทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหนีก้ารค้า 

บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงด้านสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้ โดยบริษทัมีนโยบายการให้สินเช่ือท่ี
ระมดัระวงัและให้บริการกบัลูกคา้โดยมีการเรียกเงินมดัจาํล่วงหนา้บางส่วนจากลูกคา้เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนั ดงันั้น
บริษทัจึงคาดว่าจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากการเรียกชาํระหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้นเกินกว่าจาํนวนท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญแลว้ 
 

ความเส่ียงด้านเงนิให้กู้ยมืแก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมบางแห่ง
ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ/หรืออุปกรณ์ทางการแพทยม์าเป็นหลกัประกนักูย้มืเงินแก่บริษทั 
 

มูลค่ายุตธิรรมสําหรับสินทรัพย์ทางการเงนิและหนีสิ้นทางการเงนิ 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่ง
เป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี  
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