
 
 
 
 
 

 (มหาชน) และบริษัทยอย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
 

งบการเงินระหวางกาล 
 กันยายน 2547  สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30

และ 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และงบกําไรขาดทุนรวม สําหรับแตละงวดสามเดือนและเกา
เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสด
รวม สําหรับแตละงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และงบกําไรขาดทุน สําหรับแตละงวดสาม
เดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแส
เงินสด สําหรับแตละงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 เฉพาะบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวน
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทาน  เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546 เงินลงทุนในบริษัทรวม
จํานวน 907.71 ลานบาท และ 1,468.08 ลานบาท ตามลําดับ คํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียโดยใชงบการเงิน
ของบริษัทรวมดังกลาวท่ียังไมไดผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชี ซึ่งมีสวนแบงกําไร(ขาดทุน)แสดงรวมอยูในงบ
กําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2547 และ 2546 เปนจํานวนเงิน 6.55 ลานบาท และ 72.62 ลานบาท ตามลําดับ ในงวด 2547 และจํานวนเงิน (4.18) ลาน
บาท และ 87.02 ลานบาท ตามลําดับ ในงวด 2546 
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ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีดอกเบี้ยคางรับจํานวนเงิน 83.19 
ลานบาทจากบริษัทที่เกี่ยวของกันที่อาจมีความไมแนนอนในเรื่องการชําระหนี้เนื่องจากบริษัทอยูระหวางการปรับ
โครงสรางหนี้กับบริษัทท่ีเกี่ยวของดังกลาว บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลวจํานวน 9.58 ลานบาท ซึ่งคาเผื่อ     
หนี้สงสัยจะสูญดังกลาวอาจไมเพียงพอ ดังนั้นผลกระทบของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยูกับผลของการปรับโครงสราง
หนี้ท่ีกําลังดําเนินการอยู ซึ่งขาพเจาไดรายงานอยางมีเงื่อนไขไวในงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2546 ตามรายงานลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2546 ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2547 บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ดังกลาวไดจดจํานองที่ดินเพื่อเปนหลักประกันดอกเบี้ยคางชําระสวนที่เหลือ ดังนั้นขาพเจาจึงเปลี่ยนแปลงรายงานตอ                  
งบการเงินงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 เพื่อสะทอนสิ่งเหลานี้ 

ยกเวนผลกระทบตองบการเงินจากเรื่องท่ีกลาวในวรรคที่สาม ขาพเจาไมพบสิ่งอื่นที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงิน
ดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงาน     
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 งบดุลรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และงบดุลเฉพาะของบริษัท 
ณ วันเดียวกันที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว        
ดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น 

 

(นายเทอดทอง เทพมังกร) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3787 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจิกายน 2547 



“ยังไมไดตรวจสอบ”

งบกระแสเงินสด     "สอบทานแลว"

2547 2546 2547 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 504,763               281,845               504,763               281,845               

ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคาและรายการตัดบัญชี 274,878               139,794               143,848               117,771               

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 10,341                 772                      8,558                   772                      

รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (15,109)                (9,052)                  (11,823)                (9,052)                  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (119,086)              (83,031)                (117,146)              (77,932)                

ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสิน 9,763                   12,612                 9,232                   11,990                 

คาความนิยมตัดบัญชี 20,351                 198                      -                       -                       

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพย 4,677                   1,230                   3,144                   (373)                     

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง - สุทธิ 2,737                   (9,520)                  2,737                   (9,520)                  

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย

และหน้ีสินดําเนินงาน 693,315               334,848               543,313               315,501               

การเปล่ียนแปลงในทรัพยสินและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหน้ีการคาเพิ่มขึ้น (78,239)                (39,230)                (22,926)                (14,705)                

สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น (7,243)                  (16,857)                (1,079)                  (1,502)                  

ดอกเบ้ียคางรับลดลง 85,286                 12,416                 15,709                 12,454                 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (46,622)                (9,216)                  14,034                 (34,184)                

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น (29,998)                (6,106)                  (24,281)                (2,495)                  

เจาหน้ีการคาเพิ่มขึ้น 152,608               58,324                 95,537                 1,553                   

คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 92,690                 69,231                 28,420                 89,021                 

ภาษีเงินไดคางจายลดลง (707)                     (19,875)                (535)                     (17,268)                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น(ลดลง) 41,032                 (3,379)                  26,994                 (6,257)                  

รายไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 31,504                 60,400                 25,200                 60,400                 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน(ลดลง)เพิ่มขึ้น (3,250)                  4,652                   (3,721)                  4,628                   

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 930,376               445,208               696,665               407,146               

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับแตละงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

  พันบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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“ยังไมไดตรวจสอบ”

งบกระแสเงินสด (ตอ)     "สอบทานแลว"

2547 2546 2547 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น (16,296)                (36)                       (6,029)                  (36)                       

เงินสดรับจากเงินปนผล 42,685                 30,015                 44,759                 34,163                 

เงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 280,397               -                       -                       -                       

คาความนิยมเพิ่มขึ้น (120,572)              (5,673)                  -                       -                       

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุน (264,500)              (302,224)              (414,192)              (778,972)              

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 4,253                   3,573                   2,862                   2,407                   

เงินสดจายซ้ือสินทรัพยสินถาวร (1,792,113)           (811,678)              (545,778)              (182,091)              

ลูกหน้ีและเงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเก่ียวของกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 91,773                 255,429               (49,761)                255,429               

ลูกหน้ีจากการจําหนายสินทรัพยถาวร(เพิ่มขึ้น)ลดลง (1,741)                  39,765                 4,285                   32,660                 

เจาหน้ีจากการซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น -                       16,900                 -                       -                       

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,776,114)           (773,929)              (963,854)              (636,440)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น (381,260)              84,654                 (176,349)              -                       

เงินกูยืมจากบุคคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวของกันลดลง (22,033)                (3,446)                  (48)                       -                       

ลูกหน้ีคาหุนลดลง 1,551                   -                       -                       -                       

เจาหน้ีคากอสรางและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น -                       6,079                   -                       -                       

หน้ีสินระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 869,313               21,237                 -                       -                       

เงินสดจายชําระคืนหน้ีสินระยะยาว (250,392)              (58,257)                (234,527)              (53,181)                

เงินปนผลจาย (300,000)              (224,970)              (300,000)              (224,970)              

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 1,500,000            -                       1,500,000            -                       

สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น 168,382               464                      -                       -                       

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 1,585,561            (174,239)              789,076               (278,151)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สทุธิ 739,823               (502,960)              521,887               (507,445)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 525,125               1,007,011            405,382               966,951               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 1,264,948            504,051               927,269               459,506               

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด

ดอกเบ้ียจาย 97,950                 69,014                 61,471                 68,098                 

ภาษีเงินได 158,372               92,112                 146,958               82,767                 

  พันบาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับแตละงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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1. หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลและหลักการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําเปนเงินบาทและเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปที่ใชในประเทศไทย 
งบการเงินระหวางกาลนี้มีวัตถุประสงคท่ีจัดทําข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทยเทานั้น 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยเนน
การใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับ   
ขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2546 
 

นอกจากที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป และงบการเงินระหวางกาล รายการอื่น ๆ ในงบการเงิน
ระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 
 

เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงิน
ระหวางกาลฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งไดนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพื่อใชในประเทศ 
 

งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2546 ไดรวมบัญชีของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถือหุน
เกินกวารอยละหาสิบของหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทยอยดังกลาวดังตอไปนี้  
 

     อัตราการถือหุน (รอยละ) 

     30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 ประเภทธุรกิจ  จดทะเบียนใน  2547  2546 

บริษัทยอย        
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง 
จํากัด 

โรงพยาบาล  ประเทศไทย  79%  79% 

บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด เซ็นทรัลแลป  ประเทศไทย  100%  100% 
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 
เซ็นทรัลแลป 

  
ประเทศไทย 

  
95% 

  
95% 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โรงพยาบาล  ประเทศไทย  81%  81% 
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล  ประเทศไทย  100%  100% 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล  ประเทศไทย  100%  100% 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด โรงพยาบาล  ประเทศไทย  68%  68% 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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     อัตราการถือหุน (รอยละ) 

     30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 ประเภทธุรกิจ  จดทะเบียนใน  2547  2546 

บริษัทยอย (ตอ)        
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท ตราดเวชกิจ จํากัด) 

 
โรงพยาบาล 

  
ประเทศไทย 

  
63% 

  
63% 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด 
(ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2547) 

 
โรงพยาบาล 

  
ประเทศไทย 

  
51% 

  
- 

บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด 
(ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2547) 

ผูผลิตรายการทาง 
โทรทัศนและวิทยุ 

  
ประเทศไทย 

  
100% 

  
- 

บริษัท ภูเก็ตเฮลทแอนดทราเวิล จํากัด 
(ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2547) 

 
การทองเที่ยว 

      

(ถือหุนโดยบริษัทยอยในอัตรา 100%) เพื่อสุขภาพ  ประเทศไทย  -  - 
 

รายการบัญชีท่ีมีนัยสําคัญระหวางบริษัทและบริษัทยอยไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินระหวางกาลรวมนี้แลว 
 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ประกอบกิจการโรงพยาบาลในประเทศไทยเพียงประเภท
เดียวจึงไมแสดงขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 
ไดถูกจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2547 

 
2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ท้ังนี้บริษัทไดใช
นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญในงบการเงินระหวางกาลสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2547 และ 2546 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการจัดทํางบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ระหวางงวดจํานวน 978,260,870 หุน และ 826,642,336 หุน สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2547 ตามลําดับ และ จํานวน 750,000,000 หุน สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 
ตามลําดับ 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ไดคํานวณใหมโดยปรับมูลคา
หุนใหเปนหุนละ 1 บาท เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงวด 2547 
 
3. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ สินทรัพย หนี้สิน รายไดจากการขาย
สินคา รายไดอื่น ตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารสวนหนึ่งของบริษัทเปนรายการที่เกิดข้ึนกับบริษัทยอย บริษัท
รวมและบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกันดังกลาว บริษัทหรือบุคคลเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุน และ/หรือ มี
กรรมการรวมกัน รายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกันที่
รวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับ
รายการที่ไมมีราคาตลาด ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาท่ีสําคัญที่มีกับบริษัท
หรือบุคคลที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้ 
 

สําหรับแตละงวดสามเดือน และเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547  
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 3 เดือน  9 เดือน  3 เดือน  9 เดือน 
บริษัทยอย        
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป   -     -   213  621 
รายไดคาท่ีปรึกษาและบริหารงาน   -     -   1,279  2,451 
รายไดอื่น   -     -   2,012  4,473 
ดอกเบี้ยรับ   -     -   2,465  4,350 
เงินปนผลรับ   -     -     -   2,074 
กําไรจากการขายสินทรัพย   -     -   453  717 
ตนทุนบริการ   -     -   47,284  93,067 
คาใชจายอื่น   -     -   620    2,146 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ   -     -   11,854   149,692 
        

บริษัทรวม        
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 21,220  59,045  817  2,928 
รายไดคาท่ีปรึกษาและบริหารงาน 7,421  22,036  3,022  4,701 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 3 เดือน  9 เดือน  3 เดือน  9 เดือน 
บริษัทรวม (ตอ)        
รายไดอื่น 64  2,700  100  2,530 
ดอกเบี้ยรับ 5,389  13,305  2,594  10,503 
เงินปนผลรับ 2,625  42,685  2,625  42,685 
ตนทุนบริการ 16,593  30,016  13,053  26,414 
คาใชจายอื่น 1,679  4,214  83  1,641 
ดอกเบี้ยจาย 392  546    -     -  
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ   -   49,005    -   49,005 
เงินปนผลจาย   -   11,395    -   11,395 
        
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 1,049  4,319  1,049  4,319 
ดอกเบี้ยจาย 63  450    -     -  
เงินปนผลจาย   -   32,796    -   32,796 
 

สําหรับแตละงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 3 เดือน  9 เดือน  3 เดือน  9 เดือน 

บริษัทยอย        

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป     -       -   478  791 
รายไดอื่น     -       -   544  1,126 
เงินปนผลรับ  -   -  -  4,148 
ตนทุนบริการ  -   -  28,826  35,499 
        
  
 
 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 3 เดือน  9 เดือน  3 เดือน  9 เดือน 

บริษัทรวม        
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 23,708  31,940  3,294  6,030 
รายไดคาท่ีปรึกษาและบริหารงาน 3,469  5,094  476  1,355 
รายไดจากการขายทรัพยสิน 1,049  1,049  -  - 
รายไดอื่น 3,320  14,320  3,320  14,320 
ดอกเบี้ยรับ 6,356  23,313  6,356  23,313 
เงินปนผลรับ 30,015  30,015  30,015  30,015 
ตนทุนบริการ 5,512  8,496  4,889  7,639 
คาใชจายอื่น 624  2,094  39  1,399 
ดอกเบี้ยจาย -  162  -  - 
เงินปนผลจาย -  8,546  -  8,546 
        
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        
(บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน)        
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 1,403  4,313  1,042  3,837 
รายไดคาท่ีปรึกษาและบริหารงาน 22  190  -  - 
รายไดอื่น -  1,493  -  1,493 
ตนทุนบริการ 29,023  30,883  -  30,883 
ดอกเบี้ยจาย 225  700  -  - 
เงินปนผลจาย -  20,375  -  20,375 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม 2546  
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน 

2547 
 31 ธันวาคม 

2546 
 30 กันยายน 

2547 
 31 ธันวาคม 

2546 
ลูกหนี้การคา        
(เปนสวนหนึ่งของยอดรวมลูกหนี้การคาในงบดุล)        
บริษัทยอย   -     -   1,393  8,280 
บริษัทรวม 23,751  19,493  880  4,638 
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน   1,657    4,632  1,534    4,632 
รวม 25,408  24,125  3,807  17,550 

        

เงินใหกูยืมระยะสั้น         
(อัตราดอกเบี้ยตอป)        
บริษัทยอย        
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด (รอยละ 4)   -     -   88,600  50,600 
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด  
(รอยละ 5) 

 
  -  

  
  -  

  
  15,000 

  
  -  

รวม   -     -   103,600  50,600 

        

ลูกหนี้จากการจําหนายสินทรัพย        
บริษัทยอย   -     -   3,470  7,755 
บริษัทรวม   -    1,229    -     -  
รวม   -    1,229  3,470   7,755 

        

ลูกหนี้อื่น        
บริษัทยอย   -     -   1,027  342 
บริษัทรวม 796   4,163     796  4,083 
รวม 796   4,163  1,823  4,425 
        
 พันบาท 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน 

2547 
 31 ธันวาคม 

2546 
 30 กันยายน 

2547 
 31 ธันวาคม 

2546 
ดอกเบี้ยคางรับ        
(เปนสวนหนึ่งของยอดรวมดอกเบี้ยคางรับในงบดุล)        
บริษัทยอย   -     -   169,035  83,206 
บริษัทรวม 48,838  151,720  48,838  151,720 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (9,585)   (9,585)     (9,585)     (9,585)
รวม 39,253  142,135  208,288  225,341 
        
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ        
บริษัทยอย   -     -   830    -  
บริษัทรวม  7,101   2,955   7,101   2,955 
รวม  7,101   2,955   7,931   2,955 

        

เงินทดรองจาย        
บริษัทยอย   -     -   1,128  13,042 
บริษัทรวม 77  174  77  174 
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน  13    10       13        10 
รวม  90  184  1,218  13,226 

        

เงินใหกูยืมระยะยาว         
(อัตราดอกเบี้ยตอป)        
บริษัทยอย 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด 
(รอยละ 0)  

 
 
  -  

  
 
  -  

  
 

1,201 

  
 

1,201 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด (รอยละ 4.25)   -     -   150,000    -  
รวม   -     -   151,201   1,201 

        
 

 พันบาท 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน 

2547 
 31 ธันวาคม 

2546 
 30 กันยายน 

2547 
 31 ธันวาคม 

2546 

บริษัทรวม        
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จํากัด (รอยละ 3-9) 183,942  182,687  120,964  182,687 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด (รอยละ 6.75-7)   -     91,516    -     91,516 
รวม 183,942  274,203  120,964  274,203 

รวม เงินใหกูยืมระยะยาว 183,942  274,203  272,165  275,404 

        

เจาหนี้การคา 
(เปนสวนหน่ึงของยอดรวมเจาหนี้การคาในงบดุล) 

       

บริษัทยอย   -     -   14,821  221 
บริษัทรวม 7,969   5,841    5,751  2,968 
รวม 7,969   5,841  20,572  3,189 

        

เงินกูยืมระยะสั้น         
(อัตราดอกเบี้ยตอป)        
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 
เงินกูยืมจากกรรมการ (รอยละ 6) 

 
  -  

  
15,000 

  
  -  

  
  -  

รวม   -   15,000    -     -  

        

เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย 
(เปนสวนหน่ึงของยอดรวมเจาหนี้การคาในงบดุล) 

       

บริษัทรวม 16,900   16,900    -     -  
รวม 16,900   16,900    -     -  

        

เจาหนี้อ่ืน        
บริษัทรวม 44,108    -     -     -  
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน   -          94    -     -  
รวม   44,108         94    -     -  

        

        

 พันบาท 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน 

2547 
 31 ธันวาคม 

2546 
 30 กันยายน 

2547 
 31 ธันวาคม 

2546 
คาใชจายคางจาย        
(เปนสวนหนึ่งของยอดรวมคาใชจายคางจายใน 
งบดุล) 

       

บริษัทยอย   -     -   1,976  30,922 
บริษัทรวม 74  1,021    -   717 
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 813       75    -     -  
รวม 887  1,096  1,976  31,639 

การเพิ่มข้ึนของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวดเกา
เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 มีดังนี้ 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวม สําหรับงวดเกาเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 มีดงันี้ 

      พันบาท 
      บริษัทรวม 

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546      274,203 
เพิ่มข้ึนระหวางงวด      64,295   
ลดลงระหวางงวด       (154,556)
ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547      183,942 
 

 พันบาท 

 บริษัทยอย 

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 50,600 
เพิ่มข้ึนระหวางงวด    53,000 
ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547  103,600 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
 

 21 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับงวด
เกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 มีดังนี้ 

   พันบาท 
   บริษัทยอย  บริษัทรวม 

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546     1,201  274,203 
เพิ่มข้ึนระหวางงวด      150,000  1,317 
ลดลงระหวางงวด      -   (154,556)
ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547      151,201    120,964 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวม สําหรับงวดเกาเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 มีดังนี้ 
  พันบาท 
  บุคคลหรือ     

กิจการอื่นที่
เกี่ยวของกัน 

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546  15,000 
ลดลงระหวางงวด   (15,000) 
ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547    -  
 
เงินใหกูยืมเหลานี้บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับที่บริษัทจายชําระจริงบวกรอยละ 0.25 - 0.50 ตอป, MLR+1-2%
ตอป, MLR-1% ตอปและอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4%, 4.25%, 5% และ 7% ตอป 
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต จํากัด เปนลูกหนี้บริษัทในสวนของดอกเบี้ยคางชําระจํานวนเงิน 84 ลานบาท ผอน
ชําระหนี้เปน 2 งวด คือ ภายในเดือนธันวาคม 2552 และในเดือนธันวาคม 2553 โดยผอนชําระงวดละเทาๆ กัน  
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีข้ึนใน
อนาคตเพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมดังกลาวขางตนใหกับบริษัท 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ  
หาดใหญ จํากัด จํานวนเงิน 83.19 ลานบาท ซึ่งคางชําระเปนระยะเวลานาน บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเปน
จํานวนเงิน 9.58 ลานบาท ท้ังนี้ฝายบริหารเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเพียงพอ และบริษัทยอยดังกลาวได       
จดจํานองที่ดินเพื่อเปนหลักประกันแกบริษัท 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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การซื้อเงินลงทุน 
 

ในเดือนมิถุนายน 2547 บริษัทไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด จํานวน 9,801,000 
หุน ในราคาหุนละ 5 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 49.01 ลานบาท โดยบริษัทไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2547 และในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษัทไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนอีกจํานวน 2,170,700 หุน ในราคาหุนละ 5 
บาท เปนเงินทั้งสิ้น 10.85 ลานบาท 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษัทไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด จํานวน 9,000,000 
หุน ในราคาหุนละ 10 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 90 ลานบาท 
 

นอกจากนี้ในเดือนกันยายน 2547 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของบริษัท คูล แอนด จอย จํากัด จํานวน 99,994 หุน ในราคา
หุนละ 10 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 1 ลานบาท 
 

สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 
 

บริษัทไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด ระยะเวลา 5 ป และ
สามารถตอสัญญาออกไปไดอีกโดยกําหนดคาตอบแทน 2.5% - 5% (ปท่ี 1 - 5) และ 8% (ตั้งแตปท่ี 6) ของกําไรข้ันตน
กอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย 
 

สําหรับคาตอบแทนของปท่ี 1 ถึงปท่ี 5 ผูวาจางตกลงพักชําระคาตอบแทนการบริหารดังกลาวไว และใหเริ่มทยอยชําระ 
คาจางบริหารดังกลาว ในปท่ี 6 เปนตนไป 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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4. ลูกหนี้การคา 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ (ซึ่งรวมลูกหนี้
การคากิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน) โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คางชําระไดดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน 

2547 
 31 ธันวาคม 

2546 
 30 กันยายน 

2547 
 31 ธันวาคม 

2546 
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 232,772  154,141  129,635  107,589 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 22,840  27,455  13,315  12,916 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 12,865  12,516  9,039  11,626 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  19,287   18,741   16,876   17,136 
รวม 287,764  212,853  168,865  149,267 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (25,544)   (20,457)   (20,924)   (17,621)
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 262,220  192,396  147,941  131,646 

 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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5. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
 

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย สวนไดเสียในผลการดําเนินงานของบริษัทรวมท่ี
แสดงไวในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับแตละงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2547 และ 2546 รวมผลกําไรสุทธิประมาณ 6.55 ลานบาท และ 72.62 ลานบาท ตามลําดับในงวด 2547 และ 
(4.18) ลานบาท และ 87.02 ลานบาท ตามลําดับในงวด 2546 คํานวณตามงบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวท่ียังไมได
ผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชี เนื่องจากบริษัทรวมไมสามารถจัดสงงบการเงินที่สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีได  
ทันตามกําหนด  
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียประกอบดวยเงินลงทุนใน
หุนทุนของบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะบริษัท และเงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวม
แสดงอยูในงบการเงินรวม ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ประกอบดวย 
 

       พันบาท 

 
 

ประเภทกิจการ  ทุนชําระ 
แลว 

(พันบาท) 

 สัดสวน 
เงินลงทุน 
(รอยละ) 

 ตามวิธี
ราคาทุน 

 ตามวิธี 
สวนไดเสีย 

 เงินปนผล 

บริษัทรวม            
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด โรงพยาบาล  280,000  49.00  223,489  369,074      34,300 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล  120,000  48.00  132,480  176,601        5,760 
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและจําหนายยา     21,430  49.00     52,500  67,275    2,625  
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล    1,000,000  36.79  294,352  291,548    -  
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล  586,119  48.45  284,000     294,760    -  
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม            986,821  1,199,258      42,685 
            
บริษัทที่เก่ียวของกัน            
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด โรงพยาบาล  300,000       10.00    31,650      -  
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด สายการบิน  440,000         3.27    36,000      -  
รวม         67,650      -  
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน        (11,408)      -  
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน         56,242      -  
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ประกอบดวย 
 

       พันบาท 

 
 

ประเภทกิจการ  ทุนชําระ 
แลว 

(พันบาท) 

 สัดสวน 
เงินลงทุน 
(รอยละ) 

 ตามวิธี
ราคาทุน 

 ตามวิธี 
สวนไดเสีย 

 เงินปนผล 

บริษัทยอย            
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด โรงพยาบาล    105,000  79.00      96,775  126,071        2,074 
บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด  เซ็นทรัลแลป      50,000   100.00      51,250  67,240    -  
บริษัทไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส     
(ประเทศไทย) จํากัด 

 
เซ็นทรัลแลป 

  
    10,000 

  
95.00 

  
      9,502 

  
15,329 

  
  -  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด  โรงพยาบาล    400,000  81.00    344,728       325,943         -  
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล       1,000   100.00           999        -     -  
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด โรงพยาบาล  500,000  67.78    381,055  433,593    -  
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท ตราดเวชกิจ จํากัด) 

 
โรงพยาบาล 

  
200,000 

  
63.35 

   
  122,897 

  
127,450 

  
  -  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล  150,000   100.00     150,000  137,352    -  
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล  500,000  51.00     269,938     291,127    -  
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการทาง 

โทรทัศนและวิทยุ 
         

1,000 
   

100.00 
  

       1,000 
  

       1,000 
   

  -  
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย       1,428,144  1,525,105        2,074 
            
บริษัทรวม            
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด โรงพยาบาล    280,000  49.00     223,489  369,074      34,300 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล    120,000  48.00     132,480  176,601        5,760 
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและจําหนายยา      21,430  49.00       52,500  67,275    2,625  
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล  1,000,000  36.79     294,352  291,548    -  
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล    586,119  48.45     284,000     294,760    -  
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม          986,821  1,199,258      42,685 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม       2,414,965  2,724,363      44,759 
            
บริษัทที่เก่ียวของกัน            
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด โรงพยาบาล    300,000  10.00      31,650      -  
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด สายการบิน   440,000     3.27      36,000      -  
รวม           67,650      -  
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน         (11,408)      -  
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน           56,242      -  
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบดวย 
 

       พันบาท 

 
 

ประเภทกิจการ  ทุนชําระ 
แลว 

(พันบาท) 

 สัดสวน 
เงินลงทุน 
(รอยละ) 

 ตามวิธี
ราคาทุน 

 ตามวิธี 
สวนไดเสีย 

 เงินปนผล 

บริษัทรวม            
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด โรงพยาบาล     280,000  49.00  223,489  337,339  20,580 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล    120,000  48.00  132,480  172,710    5,760 
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและจําหนายยา      21,430  49.00    52,500  64,059    3,675 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล    400,000  49.01  210,080  212,594    -  
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล  1,000,000  36.79  294,352  267,917    -  
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล    586,119  48.45     284,000     303,666    -  
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม         1,196,901  1,358,285    30,015 
            
บริษัทที่เก่ียวของกัน            
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด โรงพยาบาล    300,000       10.00  31,650      -  
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด สายการบิน    440,000         3.27  36,000      -  
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและจําหนายยา    21,430         2.01   2,840     
รวม       70,490      -  
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน       (9,076)      -  
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน       61,414      -  
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบดวย 
 

       พันบาท 

 
 

ประเภทกิจการ  ทุนชําระ 
แลว 

(พันบาท) 

 สัดสวน 
เงินลงทุน 
(รอยละ) 

 ตามวิธี
ราคาทุน 

 ตามวิธี 
สวนไดเสีย 

 เงินปนผล 

บริษัทยอย            
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด โรงพยาบาล    105,000  79.00  96,775  123,013  4,148 
บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด  เซ็นทรัลแลป      50,000  100.00  51,250  59,072    -  
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส     
(ประเทศไทย) จํากัด 

เซ็นทรัลแลป   
   10,000 

  
95.00 

  
  9,502 

  
12,119 

  
  -  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โรงพยาบาล    400,000  81.00  319,648  323,850    -  
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล        1,000  100.00        999  635    -  
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด โรงพยาบาล   500,000  67.78  381,055  435,481    -  
บริษัท ตราดเวชกิจ จํากัด โรงพยาบาล   200,000  63.35  122,897  129,965    -  
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล      15,000  100.00    15,000       14,385    -  
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย       997,126  1,098,520        4,148 
            
บริษัทรวม            
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด โรงพยาบาล    280,000  49.00  223,489  337,339  20,580 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล    120,000  48.00  132,480  172,710    5,760 
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและจําหนายยา     21,430  49.00  52,500  64,059    3,675 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล    400,000  49.01  210,080  212,594    -  
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล  1,000,000  36.79  294,352  267,917    -  
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล    586,119  48.45     284,000     303,666     -  
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม       1,196,901  1,358,285    30,015 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม       2,194,027  2,456,805    34,163 
            
บริษัทที่เก่ียวของกัน            
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด โรงพยาบาล    300,000  10.00  31,650      -  
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด สายการบิน    440,000     3.27  36,000      -  
รวม       67,650      -  
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน       (9,076)      -  
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน        58,574      -  
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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6. หนี้สินระยะยาวอื่น 
 

หนี้สินระยะยาวอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบดวย 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน  
2547 

 31 ธันวาคม 
2546 

 30 กันยายน 
2547 

 31 ธันวาคม  
2546 

เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศ 2,917,844  2,265,531  1,705,944  1,865,531 
เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศ 61,333  117,191  61,333  117,191 
เจาหนี้เชาซื้อ 92,993  10,231  27,805  10,231 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 63,512  80,226  45,441  80,116 
เจาหนี้จากการซื้อทรัพยสิน   -          1,952    -         1,952 
รวม 3,135,682  2,475,131  1,840,523  2,075,021 
หัก สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด 
ชําระภายในหนึ่งป 

 
       (387,169) 

  
   (346,376) 

  
  (298,724) 

  
   (342,666) 

รวมหนี้สินระยะยาว – สุทธิ   2,748,513   2,128,755    1,541,799   1,732,355 

 

เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศประกอบดวย 
 

เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศในวงเงินกูยืมจํานวน 2,300 ลานบาทโดยบริษัทเบิกเงินกูยืมแลวจํานวน 1,850 ลานบาท 
มีกําหนดชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเปนรายเดือนทุกเดือนรวม 108 เดือน โดยชําระดอกเบี้ยปท่ี 1 ถึงปท่ี 2 ในอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2-6 ตอป ปท่ี 3 เปนตนไปในอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย MLR - 2% ตอป เริ่มชําระเดือนแรกในเดือน
ธันวาคม 2544 และมีเงื่อนไขในการชําระคืนเงินตนตามที่ระบุไวในสัญญา  
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทไดแสดงเงินกูยืมดังกลาวไวในสวนของหนี้สินระยะยาวที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 210 ลานบาท และหนี้สินระยะยาวอื่นจํานวน 1,483 ลานบาท และ 1,640 ลานบาท 
ตามลําดับ  
 

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีข้ึนในอนาคตของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)      
(บางสวน) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด และบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด ไดจดจํานองเปน
หลักประกันเงินกูยืมดังกลาวในวงเงิน 2,300 ลานบาท 
 

เงินกูยืมจํานวน 20 ลานบาท มีกําหนดชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเปนรายเดือนทุกเดือนรวม 83 เดือน โดยชําระ
ดอกเบี้ยปท่ี 1 ถึงปท่ี 2 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6 ตอป ปท่ี 3 เปนตนไปในอัตราดอกเบี้ย MLR ตอป เริ่มชําระเดือน
แรกในเดือนเมษายน 2545 และมีเงื่อนไขในการชําระคืนเงินตนตามที่ระบุไวในสัญญา 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทไดแสดงเงินกูยืมดังกลาวไวในสวนของหนี้สินระยะยาวที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 2.74 ลานบาท และ 2.64 ลานบาท ตามลําดับ และหนี้สินระยะยาวอื่นจํานวน 10.70 
ลานบาท และ 12.89 ลานบาท ตามลําดับ 
 

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีข้ึนในอนาคตของบริษัท (บางสวน)ไดจดจํานองเปนหลักประกันเงิน
กูยืมดังกลาวในวงเงิน 20 ลานบาท 
 

เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศ (บริษัทยอย) 
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศ วงเงิน 330 ลานบาท โดยกําหนดชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน ดวยอัตราดอกเบี้ยในปแรก MLR -1.75% ตอป  ปท่ี 2 MLR -1.50%  ตอป ปท่ี 3 MLR -1.25% ตอป 
หลังจากนั้นเปนตนไปใช MLR ตอป และมีกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 29 มีนาคม 2557 
โดยมีระยะเวลาปลอดเงินตน 3 ป นับจากวันทําสัญญา จายชําระเงินตนคืนธนาคารในปท่ี 4 ถึงปท่ี 5 ชําระคืนเงินตน
เดือนละ 2.50 ลานบาท ในปท่ี 6 ถึงปท่ี 7 ชําระคืนเงินตนเดือนละ 3.75 ลานบาท ในปท่ี 8 ถึง  ปท่ี 10 ชําระคืนเงินตน
เดือนละ 5 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทยอยแสดงเงินกูยืมดังกลาวไวในหนี้สินระยะยาวอื่นจํานวน 290.20 
ลานบาท 
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด  
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง 
วงเงิน 140 ลานบาท กําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ 6 ป โดยมีระยะเวลาปลอดเงินตน 1 ป 3 เดือน ในอัตราดอกเบี้ย 
MLR ตอป โดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวนในวงเงิน 150 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทยอยแสดงเงินกูยืมดังกลาวไวในหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 
3.60 ลานบาท และหนี้สินระยะยาวอื่นจํานวน 93.70 ลานบาท และ 96.40 ลานบาท ตามลําดับ  
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง 
วงเงิน 400 ลานบาท โดยชําระดอกเบี้ยสําหรับปท่ี 1 และปท่ี 2 ในอัตราคงที่รอยละ 5.25 ตอป และ 5.50 ตอป ตามลําดับ 
และปท่ี 3 เปนตนไปในอัตราดอกเบี้ย MLR ตอป และมีกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2556 โดยมีระยะเวลาปลอดเงินตน 2 ปนับจากวันทําสัญญา จายชําระเงินตนคืนธนาคารทุกเดือนๆ ละ 3.12 
ลานบาท รวม 96 งวด และชําระดอกเบี้ยตางหากทุกสิ้นเดือนนับจากวันทําสัญญา  



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะยาวอีกวงเงินหนึ่งจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่งวงเงิน 37.40   
ลานบาท ตามสัญญาลงวันที่ 8 กันยายน 2547 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.25 ตอป กําหนดชําระเงินตนเปนรายเดือนทุกเดือน 
เดือนละ 0.63 ลานบาท รวม 60 งวด เริ่มผอนชําระงวดแรกในเดือนถัดไปนับจากวันเบิกถอนเงินกู โดยกําหนดชําระ
เสร็จสิ้นวันที่ 8 กันยายน 2552  
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทยอยแสดงเงินกูยืมท้ังสองวงเงินดังกลาวไวในหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป จํานวน 23.16 ลานบาท และหนี้สินระยะยาวอื่นจํานวนเงิน 314.24 ลานบาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัท
ยอยแสดงเงินกูยืมเปนหนี้สินระยะยาวอื่นจํานวน 300 ลานบาท บริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้ง
สิ่งปลูกสรางที่จะมีข้ึนในอนาคตเปนหลักประกันเงินกูยืมดังกลาวในวงเงิน 425 ลานบาท 
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด 
 

บริษัทยอยไดทําสัญญากูเงินกับธนาคารแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่ 18 ธันวาคม 2545 วงเงิน 500 ลานบาท กําหนดจาย
ชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน อัตราดอกเบี้ยในปท่ี 1-2 อัตรารอยละ 6 และในปท่ี 3 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR 
ตอป ชําระคืนเงินตนทุกไตรมาส เริ่มคืนไตรมาสแรกวันที่ 30 มีนาคม 2548 กําหนดชําระคืนเงินตนปท่ี 1-3 ไตรมาสละ 
12.50 ลานบาท ปท่ี 4 ไตรมาสละ 15 ลานบาท ปท่ี 5-7 ไตรมาสละ 17.50 ลานบาท ปท่ี 8 ไตรมาสละ 20 ลานบาท และ
บริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเปนหลักประกัน 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทยอยแสดงเงินกูยืมดังกลาวไวในหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปจํานวน 
32.50 ลานบาท และหนี้สินระยะยาวอื่นจํานวน 449.50 ลานบาท 
 

เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศ 
 

บริษัทไดทําสัญญาเงินกูสกุลตางประเทศ จํานวน 12.45 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา มีอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระหวาง
ธนาคารสิงคโปรบวกรอยละ 1.5 ตอป มีกําหนดการชําระคืนเงินตน 5 งวด ทุก 12 เดือน และจายชําระดอกเบี้ยทุก          
3 เดือน เริ่มชําระเงินตนงวดแรกในเดือน เมษายน 2544 จํานวน 8.76 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูสวนที่เหลือแบง
ชําระตามจํานวนที่ตกลงกันในสัญญา โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีภาระหน้ีเงินตน     
คงเหลือจํานวน 1.47 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2.95 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ หรือเทียบเทาเงินบาท 
จํานวน 61.33 ลานบาท และ 117.19 ลานบาท ตามลําดับ 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทไดแสดงเงินกูยืมดังกลาวไวในหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวน 
61.33 ลานบาท และ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทไดแสดงเงินกูยืมดังกลาวไวในหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป จํานวน 97.66 ลานบาท และ หนี้สินระยะยาวอื่นจํานวน 19.53 ลานบาท  
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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เจาหนี้เชาซ้ือ 
 

เจาหนี้เชาซื้อ ประกอบดวยสัญญาเชาซื้อยานพาหนะ ซึ่งมีสัญญาเชาซื้อหลายสัญญาโดยมีเงื่อนไขชําระหนี้เปนรายเดือน
รวม 48 งวด ผอนชําระงวดละ 272,450 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทแสดงเจาหนี้
เชาซื้อเปนสวนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวน 2.91 ลานบาท และหนี้สินระยะยาวอื่นจํานวน 5.14 
ลานบาท และ 7.32 ลานบาท ตามลําดับ 
 

บริษัทไดทําสัญญาเชาซื้อกับบริษัทแหงหนึ่ง ซึ่งเปนสัญญาเชาซื้อรถพยาบาลหลายสัญญา โดยกําหนดชําระคาเชาทุก
เดือน รวม 32 งวด โดยผอนชําระงวดที่ 1 ถึง 31 งวดละ 144,870 บาท และในงวดที่ 32 บริษัทผอนชําระดวยจํานวน 
2.46 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทแสดงหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปและหนี้สินระยะยาวอื่น
จํานวน 1.50 ลานบาท และ 4 ลานบาท ตามลําดับ 
 

บริษัทไดทําสัญญาเชาซื้อเครื่องมือแพทย มีเงื่อนไขชําระหนี้เปนรายเดือนรวม 48 งวด ผอนชําระงวดละ 388,018 บาท 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทไดแสดงเจาหนี้เชาซื้อเปนสวนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 4.28 
ลานบาท และหนี้สินระยะยาวอื่นจํานวน 9.98 ลานบาท 

เจาหนี้เชาซ้ือ (บริษัทยอย) 
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด มีเจาหนี้เชาซื้อจากสัญญาเชาซื้อยานพาหนะ มีเงื่อนไขชําระหนี้เปนรายเดือน
รวม 48 งวด งวดละ 25,268 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทยอยแสดงเจาหนี้เชาซื้อเปนสวนของหนี้สินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 0.27 ลานบาท และหนี้สินระยะยาวอื่นจํานวน 0.80 ลานบาท 
 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
 

บริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทแหงหนึ่ง เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย สําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ มี
กําหนดชําระคาเชาทุกเดือน รวม 60 งวด โดยผอนชําระงวดละ 696,967 บาท และเมื่อครบกําหนดสัญญาบริษัทสามารถ
ใชสิทธิขอซื้ออุปกรณดังกลาวไดในราคาที่กําหนดในสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม 2546 
บริษัทแสดงหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 6.96 ลานบาท และบริษัทไดแสดง
หนี้สินระยะยาวอื่นจํานวน 15.08 ลานบาท และ 32.81 ลานบาท ตามลําดับ 

 

บริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินกับธนาคารแหงหนึ่ง เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย สําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ มี
กําหนดชําระคาเชาทุกเดือน รวม 48 งวด โดยผอนชําระงวดละ 653,505 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และวันที่ 31 
ธันวาคม 2546 บริษัทแสดงหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 7.20 ลานบาท และ
หนี้สินระยะยาวอื่นจํานวน 14.40 ลานบาท และ 19.80 ลานบาท ตามลําดับ 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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บริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทแหงหนึ่ง เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย สําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ มี
กําหนดชําระคาเชาทุกเดือน รวม 48 งวดโดยผอนชําระงวดละ 780,656 บาท และเมื่อครบกําหนดสัญญาบริษัทสามารถ
ใชสิทธิขอซื้ออุปกรณดังกลาวไดในราคาที่กําหนดในสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 
บริษัทแสดงหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 1.80 ลานบาท และ 7.20 ลานบาท 
ตามลําดับ 
 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (บริษัทยอย) 
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด ไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทแหงหนึ่ง เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย
สําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ กําหนดชําระคาเชาทุกเดือน รวม 34 เดือน โดยผอนชําระงวดละ 576,798 บาท เมื่อครบ
กําหนดสัญญา บริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซื้ออุปกรณดังกลาวไดในราคาที่กําหนด ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2547    
บริษัทยอยแสดงหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 5.93 ลานบาท และหนี้สินระยะยาว
อื่นจํานวน 10.05 ลานบาท 
 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด ไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทแหงหนึ่ง เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ใชในการดําเนินธุรกิจ กําหนดชําระคาเชาทุกเดือน รวม 36 เดือน โดยผอนชําระงวดละ 67,638 บาท เมื่อครบกําหนด
สัญญา บริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซื้ออุปกรณดังกลาวไดในราคาที่กําหนด ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทยอย
แสดงหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 0.77 ลานบาท และหนี้สินระยะยาวอื่นจํานวน 
1.33 ลานบาท 
 

เจาหนี้จากการซื้อทรัพยสิน 
 

บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายอุปกรณทางการแพทย กับบริษัทแหงหนึ่ง มีมูลคาตามสัญญา 12 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขชําระ
หนี้ตามสัญญาดังนี้ คือ 
 

สวนที่ 1 ชําระเงิน 10% ของมูลคาตามสัญญาเปนเงิน 1.2 ลานบาท 
สวนที่ 2 ชําระสวนท่ีเหลือ 90% ของมูลคาตามสัญญา ชําระเปนรายเดือนรวม 36 งวด ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป 
ชําระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2544 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทแสดงเจาหนี้จากการซื้อทรัพยสินเปนหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
จํานวน 1.83 ลานบาท ซึ่งไดจายชําระทั้งจํานวนในเดือนมิถุนายน 2547 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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นอกจากนี้ บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายอุปกรณสํานักงาน กับบริษัทแหงหนึ่ง มีมูลคาตามสัญญา 0.53 ลานบาท โดยมี
เงื่อนไขชําระหนี้ตามสัญญาดังนี้ คือ 
 

สวนที่ 1 ชําระเงินในวันทําสัญญาเปนเงิน 0.05 ลานบาท  
สวนที่ 2 ชําระสวนที่เหลือโดยแบงชําระเปนรายเดือนรวม 24 งวด ในอัตรางวดละ 20,086 บาท ชําระงวดแรกเดือน
มิถุนายน 2545 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทแสดงเจาหนี้จากการซื้อทรัพยสินเปนหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
จํานวน 0.12 ลานบาท ซึ่งไดจายชําระทั้งจํานวนในเดือนมิถุนายน 2547 
 

7. ทรัพยสินที่มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา ดังตอไปนี้ 
 

บริษัทใหญ 
 

 ลานบาท 
หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา  
-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทแกหนวยงานราชการ 5.99 
ภาระผูกพัน  
-  ตามสัญญาเชาอุปกรณสํานักงาน 22.18 
-  ตามสัญญาเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 94.25 
-  ตามสัญญาจางตกแตงอาคารโรงพยาบาล 400.13 
รวม 522.55 
 

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีข้ึนในอนาคตของบริษัท (บางสวน) และ ของบริษัทยอย (บางสวน) 
ไดจดจํานองกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาว 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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บริษัทยอย 
 

หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนาจากการที่ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทแกหนวยงานราชการ สรุปไดดังนี้ 
 

 ลานบาท 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด 3.55 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 1.03 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด 1.02 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด 1.55 
รวม 7.15 
 

ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาจางตกแตงอาคารโรงพยาบาล สรุปไดดังนี้ 
 

 ลานบาท 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด 0.80 
บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด 75.69 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 2.52 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด 2.51 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด  60.00 
รวม 141.52 
 
8.  ทุนเรือนหุน 
 

ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 อนุมัติใหบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไว (Par 
Value) ของหุนสามัญ จากมูลคาหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนกับ
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 
 



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2547 และ 2546 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 
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นอกจากนี้ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 750 ลานบาท เปน 1,000 ลาน
บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 250 ลานหุน จําหนายในราคาหุนละ 6 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมใน
อัตราสวน 3 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 
ท้ังนี้ผูถือหุนไดจองซื้อหุนและชําระคาหุนเพิ่มทุนแลวในระหวางวันที่ 21-25 มิถุนายน 2547 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
1,769 ลานบาท แสดงเปนเจาหนี้จองซื้อหุนในงบการเงิน ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษัทไดจายคืนเงินคาหุนแกผู
ถือหุนที่จายเงินจองซื้อหุนเกินสิทธิ จํานวนเงิน 269 ลานบาท และบริษัทไดจดทะเบียนทุนชําระแลวเปน 1,000 ลาน
บาท เมื่อวันที่         9 กรกฎาคม 2547 
 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2547 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2547 มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก
จํานวน 180.50 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 180.50 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน 
จํานวน 1,000 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 1,180.50 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 1,180.50 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 1 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนแลวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2547 
 

นอกจากนี้ท่ีประชุมดังกลาวไดมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสรางการถือหุนโดยการเขาซื้อหุนทั้งหมดของ บริษัท   
สมิติเวช จํากัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด และ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด จาก  
ผูถือหุนอื่นทุกรายของบริษัทดังกลาว โดยจายชําระคาหุนดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่กลาวไวขางตนโดยมิได
เสนอจายเปนเงินสด และมีมติอนุมัติการซื้อหุนของ บริษัทโรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนไมเกิน
รอยละ 20 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทนั้น ในราคาไมเกินหุนละ 150 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นไม
เกิน 360 ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษัทไดซื้อหุนของบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) เปน    
จํานวนเงิน 215.49 ลานบาท 
 

9.  การจายเงินปนผลและการจัดสรรกําไร 
 

ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 อนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 75 
ลานหุน ในอัตราหุนละ 4 บาท เปนจํานวนเงิน 300 ลานบาท และจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 16       
ลานบาท โดยกําหนดจายปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 
 

ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2546 อนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับหุนจํานวน 75 ลานหุน ในอัตรา
หุนละ 3 บาท เปนจํานวนเงิน 225 ลานบาท และจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 12.88 ลานบาท 
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