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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูล บริษัทฯ 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย  และ         

ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2537  บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย 

โดยดาํเนินธุรกิจหลกัคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยูท่ี่ จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7 

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ

ดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ

เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ัง

ล่าสุด ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์

ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บ

การเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในงวด

ปัจจุบนั ยกเวน้การลงทุนเพิ่มเติมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และการปรับ

โครงสร้างการถือหุน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11  



 -  11  - 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ี

ใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

เน่ืองจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ทาํให้

มีบริษทัยอ่ยสองแห่งถือหุน้สามญัของบริษทัฯ ดงันั้น กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวด 2549 

คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือ              

โดยบุคคลภายนอก(สุทธิจากหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย)และออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพยซ่ึ์งจากเดิมมีการ

โอนส่วนเกินทุนดงักล่าวไปยงักาํไรสะสมโดยตรงซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

32 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นโอนส่วนเกินทุนดงักล่าวไปตดัค่าเส่ือมราคาในงบกาํไรขาดทุน

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ผอ่นปรนตามประกาศสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

ฉบบัท่ี 006/2544-2546 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งปรับยอ้นหลงังบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 ท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 โดยบนัทึกกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนจาํนวนประมาณ  18.29 ลา้นบาท อยา่งไร

กต็าม ประกาศสมาคมดงักล่าวมีผลบงัคบัใชจ้นถึงปี 2549 และ บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 อีกคร้ังตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปรับยอ้นหลงั

ขอ้มูลเปรียบเทียบทุกงวดท่ีนาํเสนอเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งไดด้งัน้ี :- 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

30 มิถุนายน 

2549 

31 ธนัวาคม 

2548 

30 มิถุนายน 

2549 

31 ธนัวาคม 

2548 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 ไม่เกิน 3 เดือน 2,602 13,288 6,317 4,284 

 3 ถึง 6 เดือน 34 57 189 115 

 6 ถึง 12 เดือน 22 231 13 83 

 มากกวา่ 12 เดือน 6 391 - - 

รวม 2,664 13,967 6,519 4,482 

บริษัทอืน่     

 ไม่เกิน 3 เดือน 747,299 521,675 311,295 212,850 

 3 ถึง 6 เดือน 84,116 31,969 52,486 13,504 

 6 ถึง 12 เดือน 28,526 14,443 19,641 7,291 

 มากกวา่ 12 เดือน 22,512 16,721 9,468 8,897 

รวม 882,453 584,808 392,890 242,542 

หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (30,546) (34,360) (20,924) (20,924) 

ลกูหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน - สุทธิ 851,907 550,448 371,966 221,618 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 854,571 564,415 378,485 226,100 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับริษทัยอ่ย (ซ่ึงตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) บริษทั

ร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้หรือการมีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั) 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึง

ส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการใหแ้ละรับบริการรักษาพยาบาล การกูย้มืเงิน การบริหารงาน และการซ้ือ

ทรัพยสิ์น ซ่ึงบริษทัฯมีนโยบายในการกาํหนดราคาสาํหรับรายการคา้ระหวา่งกนัดงัต่อไปน้ี  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคาและการกูย้มื 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

รายไดค้่าวเิคราะห์แลป ราคาท่ีคิดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน ราคาท่ีตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 

อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราท่ีธนาคารพาณิชยคิ์ดกบัลกูคา้ทัว่ไป 

ซ้ือและจาํหน่ายทรัพยสิ์น ราคาท่ีตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 

รายการธุรกิจท่ีสาํคญั สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 2548 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี :- 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน               ส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2549 2548 2549 2548 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย (ตดัออกจาก     

   งบการเงนิรวมแล้ว)     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 5,402 1,298 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 13,770 1,774 

รายไดอ่ื้น - - 8,627 3,153 

ดอกเบ้ียรับ - - - 1,237 

เงินปันผลรับ - - 950 - 

ตน้ทุนบริการ - - 28,773 27,044 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 22,686 207 

เงินปันผลจ่าย - - 1,541 - 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 5,720 2,587 - 1,264 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - 3,701 - - 

รายไดอ่ื้น - 450 - 431 

เงินปันผลรับ 4,500 36,925 - 36,925 

ตน้ทุนบริการ - 1,801 2,803 1,759 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 413 - - 

ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั - 134,958 - 134,958 

เงินปันผลจ่าย - 17,632 - 17,632 

ดอกเบ้ียจ่าย 198 - - - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2549 2548 2549 2548 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 1,812 2,032 1,812 2,032 

รายไดอ่ื้น 3,000 - - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,040 5,643 2,454 5,643 

ตน้ทุนบริการ 1,500 5,643 1,500 5,643 

เงินปันผลจ่าย 36,273 - 36,273 - 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

สาํหรับงวดหกเดือน                

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2549 2548 2549 2548 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย (ตดัออกจาก 

   งบการเงนิรวมแล้ว)     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป - - 7,512 2,211 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน - - 44,678 1,774 

ดอกเบ้ียรับ - - - 2,538 

เงินปันผลรับ - - 34,920 - 

รายไดอ่ื้น - - 11,945 7,465 

กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ - - - 396 

ตน้ทุนบริการ - - 53,868 54,841 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 42,797 1,343 

ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั - - 617,212 - 

ซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์ - - 14,023 - 

เงินปันผลจ่าย - - 1,541 - 



 -  15  - 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

สาํหรับงวดหกเดือน                

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2549 2548 2549 2548 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 2 10,734 2 3,445 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 1,475 14,161 1,475 1,818 

ดอกเบ้ียรับ - 342 - 187 

รายไดอ่ื้น 28 3,175 28 906 

เงินปันผลรับ 4,500 36,925 - 36,925 

ตน้ทุนบริการ 10,134 6,731 4,883 5,892 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7,736 484 7,734 - 

ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั - 134,958 - 134,958 

เงินปันผลจ่าย - 17,632 - 17,632 

ดอกเบ้ียจ่าย 198 - - - 

     

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 4,519 3,413 4,069 3,413 

ดอกเบ้ียจ่าย - 450 - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,318 4,204 2,454 4,162 

เงินปันผลจ่าย 36,273 5,643 36,273 5,643 

รายไดอ่ื้น 3,000 - - - 

ตน้ทุนบริการ 1,500 - 1,500 - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธนัวาคม 2548 ไดแ้สดงแยกต่างหาก

ในงบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี :-  
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

30 มิถุนายน

2549 

31 ธนัวาคม

2548 

30 มิถุนายน

2549 

31 ธนัวาคม

2548 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - 4,105 1,369 

บริษทัร่วม - 5,775 - 2,056 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,664 8,192 2,414 1,057 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,664 13,967 6,519 4,482 

     

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

รายได้ค่าทีป่รึกษาและบริหารงานค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 21,454 15,760 

รวม - - 21,454 15,760 

     

อืน่ๆ     

บริษทัยอ่ย - - 20,334 2,977 

บริษทัร่วม 3 2,797 - 152 

รวม 3 2,797 20,334 3,129 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 3 2,797 41,788 18,889 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั  - - 1,201 1,201 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 1,201 1,201 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 30 มิถุนายน

2549 

31 ธนัวาคม

2548 

30 มิถุนายน

2549 

31 ธนัวาคม

2548 

ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 77,606 77,606 

บริษทัร่วม - 15,393 - 15,393 

รวมดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - 15,393 77,606 92,999 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม 10,000 10,000 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,359 - - - 

รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 21,359 10,000 - - 

     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 19,812 4,582 

บริษทัร่วม 2,964 16,098 2,806 2,753 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 664 17 - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,964 16,762 22,635 7,335 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 14,674 11,906 

บริษทัร่วม 858 3,880 - - 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,806 3,358 - - 

   บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 4,790 - 4,790 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,664 12,028 14,674 16,696 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืและใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งงวดสามารถสรุปไดด้งัน้ี :- 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธนัวาคม

2548 เพิ่มข้ึน ลดลง 

30 มิถุนายน

2549 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม 10,000 - - 10,000 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11,359 - 11,359 

 10,000 11,359 - 21,359 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

31 ธนัวาคม

2548 เพิ่มข้ึน ลดลง 

30 มิถุนายน

2549 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 1,201 - - 1,201 

 1,201 - - 1,201 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั เป็นลูกหน้ีบริษทัฯในส่วนของดอกเบ้ียคา้งชาํระจาํนวนเงิน              

4 ลา้นบาท ผอ่นชาํระหน้ีเป็น 2 งวด คือ ภายในเดือนธนัวาคม 2552 และในเดือนธนัวาคม 2553 โดยผอ่น

ชาํระงวดละเท่า ๆ กนั  

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิง             

ปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บับริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 ดอกเบ้ียคา้งรับของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 

จาํกดั จาํนวนเงิน  83.19 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2548  : 83.19 ลา้นบาท ) ซ่ึงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานาน 

บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 9.58 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2548 : 9.58 ลา้นบาท ) 

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารเช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญดงักล่าวเพียงพอ และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดจาํนองท่ีดินเพื่อ

เป็นหลกัประกนัแก่บริษทัฯ 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

สัญญารับจ้างบริหารงานโรงพยาบาล 

บริษทัฯ 

 บริษทั ฯไดท้าํสญัญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้กโดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นอตัรา

ร้อยละของกาํไรขั้นตน้ก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่ายในอตัราร้อยละ  

2.5 - 5 ในปีท่ี 1 - 5 และอตัราร้อยละ8 ตั้งแต่ปีท่ี 6 

 สาํหรับค่าตอบแทนของปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ผูว้า่จา้งขอพกัชาํระค่าตอบแทนการบริหารดงักล่าวไว ้และจะ

เร่ิมทยอยชาํระค่าจา้งบริหารดงักล่าว ในปีท่ี 6 เป็นตน้ไป 

บริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทัยอ่ย อีกแห่งหน่ึง เป็น

ระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้ก โดยคิดค่าตอบแทนจากสดัส่วนผลการดาํเนินงานตาม

ขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญาและชาํระค่าจา้งบริหารเป็นรายเดือน เร่ิมชาํระงวดแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2545 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2546 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเป็น

ระยะเวลา 3 ปี เพื่อปลูกสร้างอาคารโดยบริษทัยอ่ยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุในสญัญา 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 

 ในปี 2548 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าอาคารกบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อ

ใชด้าํเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษทัยอ่ยแห่งนั้นตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุในสญัญา            

เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซ่ึงบันทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย/ผลขาดทุนทีเ่กนิกว่าเงินลงทุนใน        

บริษัทย่อยซ่ึงบันทกึโดยตามวธีิส่วนได้ส่วนเสีย 

 (หน่วย : พนับาท) 

  ทุนชาํระ อตัราร้อยละของ เงินลงทุน  

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ แลว้ การถือหุน้ วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย เงินปันผลรับ 

   

30 

มิถุนายน 

2549 

31  

ธนัวาคม 

2548 

30  

มิถุนายน 

2549 

31  

ธนัวาคม 

2548 

30  

มิถุนายน 

2549 

31  

ธนัวาคม 

2548 

30 

มิถุนายน 

2549 

31  

ธนัวาคม 

2548 

บริษทัร่วม           

บริษทัร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษทัฯ           

บริษทัโรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา 

จาํกดั   

โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท - 49.00 - 223,489 - 432,908 - 96,040 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและ

จาํหน่ายยา 

21.4 ลา้นบาท 49.00 49.00 52,500 52,500 72,527 69,413 - 3,675 

บริษทั คูล แอนด ์จอย จาํกดั ผูผ้ลิตรายการ 

โทรทศันแ์ละวทิย ุ

5 ลา้นบาท 30.00 30.00 1,500 1,500 567 567 - - 

บริษทั เอส อาร์ พร็อพเพอร์ต้ี  

 อินเวสทเ์มน้ท ์จาํกดั 

อสังหาริมทรัพย ์ 20 ลา้นเรียล 49.00 49.00 101 101 101 101 - - 

Seamreap Land Investment Co., 

Ltd. 

อสังหาริมทรัพย ์ 0.005  

ลา้นเหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐ 

49.00 - 101 - 101 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี ถือหุน้

โดยบริษทัฯ 

    
54,202 277,590 73,296 502,989 - 99,715 

บริษทัร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษทัย่อย           

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอร์ท 

เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริหารการจดัการ 5 ลา้นบาท 26.00 26.00 1,300 1,300 50 999 - - 

บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั  โรงพยาบาล 188 ลา้นบาท - 30 - 56,253 - 72,091 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมของ

บริษทัยอ่ย 

    
1,300 57,553 50 73,090 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึง

บันทกึโดยวธีิส่วนได้เสียใน        

งบการเงินรวม 

    

55,502 335,143 73,346 576,079   
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : พนับาท) 

  ทุนชาํระ อตัราร้อยละของ เงินลงทุน  

ช่ือบริษทั 

ประเภท

กิจการ แลว้ การถือหุน้ วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย เงินปันผลรับ 

   

30 

มิถุนายน 

2549 

31  

ธนัวาคม 

2548 

30  

มิถุนายน 

2549 

31  

ธนัวาคม 

2548 

30  

มิถุนายน 

2549 

31  

ธนัวาคม 

2548 

30 

มิถุนายน 

2549 

31  

ธนัวาคม 

2548 

บริษทัย่อย           

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ                  

พระประแดง จาํกดั 

โรงพยาบาล  105 ลา้นบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 102,019 112,415 - - 

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์                           

ซิสเทม็ส์ จาํกดั  

เซ็นทรัลแลป    75 ลา้นบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 90,494 81,992 - - 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์  

 แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

เซ็นทรัลแลป    10 ลา้นบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 20,540 19,807 950 - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 

จาํกดั 

โรงพยาบาล  400 ลา้นบาท 100.00 81.00 415,020 323,288 467,599 355,654 - - 

บริษทั เพชรบุรีตดัใหม่การแพทย ์จาํกดั โรงพยาบาล      1 ลา้นบาท 100.00 100.00 999 999 (2,921) (2,853) - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 

จาํกดั 

โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 98.53 98.53 572,465 572,465 761,736 750,749 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั โรงพยาบาล 250 ลา้นบาท 99.64 63.35 245,582 122,897 246,878 125,528 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จาํกดั โรงพยาบาล 150 ลา้นบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 144,118 133,369 - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 500 ลา้นบาท 99.47 99.47 607,014 607,014 604,415 562,088 - - 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลา้นบาท 92.92 92.92 1,453,948 1,453,948 2,130,088 2,008,568 - - 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ 

จาํกดั 

โรงพยาบาล 586 ลา้นบาท 87.75 87.57 576,325 576,325 608,379 588,789 - - 

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 180 ลา้นบาท 99.47 61.99 449,440 267,438 513,394 338,669 - - 

บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์   

 เซอร์วสิเซส  จาํกดั 

บริการ 30 ลา้นบาท 100.00 100.00 33,843 33,843 33,847 33,847 - - 

บริษทั บี ดี เอม็ เอส อินเตอร์เนชัน่แนล  

 เมดิเคิล เซอร์วสิเซส จาํกดั 

โรงพยาบาล 9,200 ลา้นเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 94,208 94,208 - - 

Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 1.225  

ลา้นเหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐ 

49.00 - 48,204 - 48,204 - - - 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 280 ลา้นบาท 97.06 - 705,759 - 1,306,011 - 33,970 - 

บริษทั โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี จาํกดั โรงพยาบาล 300 ลา้นบาท 73.97 - 754,939 - 754,939 - - - 

บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั ประกนัสุขภาพ 95 ลา้นบาท 99.94 - 37,026 - 37,026 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย     6,307,817 4,365,470 7,960,974 5,202,830 34,920 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทั

ร่วมซ่ึงบันทกึโดยวธีิส่วนได้เสียใน

งบการเงินเฉพาะ ของบริษทัฯ 

    

6,362,019 4,643,060 8,034,270 5,705,819 34,920 99,715 

แสดงในงบดุลภายใต้รายการ           

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

ซ่ึงบันทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 

      

8,037,191 5,708,672 

  

 ผลขาดทุนทีเ่กนิกว่าเงินลงทุนใน

บริษทัย่อย ซ่ึงบันทกึโดยวธีิ

ส่วนได้เสีย 

      

(2,921) (2,853) 

  

       8,034,270 5,705,819   
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธนัวาคม 2548 ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมของบริษทั เพชรบุรีตดั

ใหม่การแพทย ์จาํกดั มีมูลค่าสูงกวา่กวา่ราคาทุนของเงินลงทุน บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกส่วนเกินดงักล่าวในบญัชี 

“ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยตามวิธีส่วนไดเ้สีย ” ภายใตห้น้ีสินไม่หมุนเวียน

ในงบดุล 

 การคาํนวณมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 และส่วนแบ่งผลกาํไรจาก                   

เงินลงทุนในบริษทัร่วมบางแห่งสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 จาํนวนรวม

ประมาณ 1.4 ลา้นบาท และ 3.6 ลา้นบาทหรือเท่ากบัร้อยละ  0.4 และร้อยละ 0.6 ของกาํไรสุทธิสาํหรับงวด

ตามลาํดบั (การคาํนวณมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และส่วนแบ่งผลกาํไร

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมบางแห่งสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 

จาํนวนรวมประมาณ 3.1 ลา้นบาท และ 6.7 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 2 และร้อยละ 2 ของกาํไรสุทธิ

สาํหรับงวดตามลาํดบั ) คาํนวณข้ึนจากงบการเงินท่ียงัมิไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม

เหล่านั้น 

ในเดือนมกราคม 2549 บริษทัฯไดป้รับโครงสร้างการถือหุน้ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญั            

ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2548 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11) และทาํใหบ้ริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา 

จาํกดั ไดเ้ปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2549 ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯจดัตั้ง

บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมในประเทศกมัพชูา คิดเป็นเงินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 84 ลา้นบาท โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อการถือครองท่ีดินและประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศดงักล่าว โดยจนถึงวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2549 บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าวแลว้รวมประมาณ 48.4 ลา้นบาท 

การซ้ือบริษัทย่อยใหม่ 

 ในเดือนเมษายน 2549 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั จากผูถื้อหุน้

เดิมทั้งหมดจาํนวนรวม 9.49 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 3.9 บาท รวมเป็นเงิน ประมาณ  37.03 ลา้นบาท โดย

บริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 99.94 

 ในเดือนมิถุนายน 2549 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาล ราชสีมา ธนบุรี จาํกดั จากผูถื้อหุน้

เดิมจาํนวนรวม 22.19 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 34 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 754.46 ลา้นบาท โดยบริษทัฯมี

อตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 73.97 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

การเพิม่ทุนในบริษัทย่อย 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองปี 2549 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออกหุน้สามญัอีกจาํนวน 10,000 ,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 4 หุน้เดิมเท่ากบั 1 หุน้ใหม่ ในราคาหุน้ละ 5 บาท รวม 50 ,000,000 บาท 

ทาํใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 40 ,000,000 หุน้ เป็น 50,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท รวมเป็น

จาํนวน 250,000,000 บาท 

บริษทัฯถือหุน้สามญัในบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั ก่อนการเพิ่มทุนจาํนวน 39,855,148 

หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.64 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงต่อมาบริษทัฯใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนเดิม

จาํนวน 9,963,787 หุน้  ในราคาหุน้ละ 5 บาท รวมเป็นจาํนวน 49,818,935  บาท ดงันั้นสดัส่วนการถือหุน้

สามญัหลงัเพิ่มทุนรวมทั้งส้ิน 49,818,935 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 249,094,675 บาท 

การลงทุนเพิม่เติมในบริษัทร่วมซ่ึงทาํให้บริษัทร่วมเปลีย่นสถานะเป็นบริษัทย่อย 

ในเดือนพฤษภาคม 2549 บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนเพิ่มเติม

ในบริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิม จาํนวนรวม 5.58 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 15 บาท รวมเป็นเงิน

ประมาณ 83.75 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัร่วมดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 30 

เป็นร้อยละ 59.78 และบริษทัดงักล่าวเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5. เงินลงทุนระยะยาวอืน่  

(หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละ

ของการถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  (ลา้นบาท)  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  

    2549 2548 

เงนิลงทุนโดยบริษทัฯ      

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด      

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 120 19.00 342,915 342,915 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร 133,143 - 1,770 1,770 

บริษทั โรงพยาบาล กรุงธน จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.13 208 208 

0บริษทั โรงพยาบาล เอกชล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 

    345,243 345,243 

บวก :  ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน    345,983 254,659 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด    691,226 599,902 

เงนิลงทุนบริษทัอืน่      

บริษทั เอก็ซ์เรย ์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์จาํกดั วนิิจฉยัโรคดว้ย

เคร่ืองเอกซ์เรย ์

80 5.11 4,520 4,520 

บริษทั ศูนยค์อมพิวเตอร์ จาํกดั  - - 25 25 

บริษทั เครือพญาไทเอกซ์เรย ์จาํกดั ใหเ้ช่าเคร่ือง          

มือแพทย ์

130 - 3 3 

บริษทั วนิสโตร์ จาํกดั ขายส่ง-ปลีกสินคา้

อุปโภคบริโภค 

142 0.36 226 226 

บริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์จาํกดั ธุรกิจนาํเท่ียว 25 2.12 531 531 

บริษทั ทรัยสเตท แอลเลอร์ย ีจาํกดั  - - - - 

    5,305 5,305 

หกั : สาํรองเผือ่การลดมูลค่าเงินลงทุน    (254) (254) 

เงนิลงทุนบริษทัอืน่ - สุทธิ    5,051 5,051 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ – สุทธิในงบการเงนิ

เฉพาะของบริษทัฯ 

   

696,277 604,953 

บริษทัอืน่ทีถ่ือหุ้นโดยบริษทัย่อย      

บริษทั ผลิตภณัฑ ์สมุนไพรไทย จาํกดั จาํหน่าย                      

ยาสมุนไพร 

80 0.60 290 290 

หกั : สาํรองเผือ่การลดมูลค่าเงินลงทุน    (66) (66) 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - สุทธิ    224 224 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ – สุทธิในงบการเงนิรวม    696,501 605,177 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6. เงินลงทุนในบริษัทอืน่  
 (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั 

ประเภท

กิจการ ทุนชาํระแลว้ 

อตัรา       

ร้อยละของ

การถือหุน้ เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปันผลรับ 

    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  

    2549 2548 2549 2548 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั        

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

2บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน  440,000    3.27 36,000 36,000 2,310 7,762 

รวม    67,650 67,650 2,310 7,762 

หกั : ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (12,333) (12,333)   

รวมเงนิลงทุนในบริษัทอืน่ - สุทธิ    55,317 55,317   

7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2549 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

บริษทัฯ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2549 13,453,640 4,189,715 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,793,465 843,700 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (100,353) (1,116) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (675,813) (210,649)  

สินทรัพยถ์าวรสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 2,300,824 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2549 16,771,763 4,821,650 

  ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดค้าํนวณ ค่าเส่ือมราคา

สาํหรับอาคารส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม โดยโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคารไปตดัค่าเส่ือมราคาใน  

งบกาํไรขาดทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 36.3 ลา้นบาท 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตซ่ึงมี

บางส่วนไปจดจาํนองและวางเป็นประกนัไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะ

ยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

อาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินคา้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยัใน

เดือนพฤศจิกายน 2548 อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยไดท้าํประกนัอุบติัภยักบับริษทัประกนัภยัในประเทศแห่ง

หน่ึงซ่ึงคุม้ครองความเสียหายของทรัพยสิ์นจากเหตุการณ์ดงักล่าว บริษทัยอ่ยยงัมิไดบ้นัทึกผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ถูกทาํลายและเสียหาย และจาํนวนเงินชดเชยสาํหรับทรัพยสิ์นท่ีเสียหายท่ีจะไดรั้บ

จากการประกนัภยัในงบการเงินสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 เน่ืองจากจนถึงวนัท่ีในรายงาน 

บริษทัยอ่ยและบริษทัประกนัภยัยงัอยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่าความเสียหายของทรัพยสิ์นดงักล่าว อยา่งไร

กต็าม ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่วา่จะไดรั้บการชดเชยจากการประกนัภยัสาํหรับสินทรัพยท่ี์ถูกทาํลาย

และเสียหายเตม็จาํนวน หรือถา้มี บริษทัยอ่ยจะมีผลขาดทุนท่ีไม่มีสาระสาํคญัจากเหตุการณ์ดงักล่าว  

บริษทัยอ่ย 

บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหมี้การ

ประเมินราคาท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2538 และไดบ้นัทึกบญัชีใหม่ตาม

ราคาประเมินซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระตามรายงานการประเมินลงวนัท่ี 5 มกราคม 2539 ส่วนท่ี

เพิ่มข้ึนจากราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และส่วนปรับปรุงจากการตีราคาสินทรัพยมี์จาํนวนเงินรวม

ประมาณ 28.39 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2544 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยถ์าวร ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร 

และส่วนปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค โดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหน่ึง ซ่ึงราคาท่ีประเมินใหม่น้ีมี

มูลค่าสูงกวา่ราคาสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยถ์าวรดงักล่าว อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่ไดมี้การ

เปรียบเทียบบญัชีรายตวัของสินทรัพยท่ี์ไดมี้การประเมินใหม่กบัรายงานการประเมิน ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงยงั

ไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยถ์าวรดว้ยราคาประเมินดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2549 บริษทัยอ่ยดงักล่าวซ่ึงมีสถานะเป็นบริษทัร่วมในขณะนั้นไดจ้ดัใหมี้การ

ประเมินราคาสินทรัพยถ์าวร ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหน่ึง 

โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดบ้นัทึกบญัชีใหม่ตามราคาประเมิน  ซ่ึงส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากราคาตามบญัชีของท่ีดิน 

อาคารและส่วนปรับปรุงจากการตีราคาสินทรัพย ์มีจาํนวนเงินรวมประมาณ  61.1 ลา้นบาทและ 109.7 ลา้น

บาทตามลาํดบั โดยบริษทัฯรับรู้ส่วนไดเ้สียจากการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่มดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้ใน

อตัราร้อยละ 28 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 47 ลา้นบาท 

8.  เงินเบิกเกนิบัญชี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารในประเทศ เป็น

จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 323 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2548 : 158 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯ  50 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2548 : 50 ลา้นบาท) โดยจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีขั้นตํ่าของธนาคาร 
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                                                                                                                                             (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2549 มีดงัน้ี : - 

 (หน่วย :ลา้นบาท)  

    จาํนวนเงินกูย้มืระยะยาว     

   วงเงิน ส่วนท่ีถึงกาํหนด ส่วนท่ีถึงกาํหนด  เง่ือนไขท่ีสาํคญัของสัญญาเงินกูย้มื 

ลาํดบัท่ี วนัท่ีทาํสัญญา ผูใ้หกู้ ้ กูย้มื ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม ระยะเวลาเงินกู ้ งวดชาํระคืนเงินตน้ งวดชาํระดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย 

เฉพาะบริษทัฯ           

1. 17 ธนัวาคม 2544 ธนาคารในประเทศ 2,300 310 975 1,285 9 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

2. 26 มีนาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 20 3 5 8 7 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

3. 19 พฤศจิกายน 2547 ธนาคารในประเทศ 85 21 39 60 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

4. 13 มกราคม 2548 ธนาคารในประเทศ 139 35 92 127 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

5. 13 มกราคม 2548 ธนาคารในประเทศ 102 25 53 78 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

6. 5 ตุลาคม 2548 ธนาคารในประเทศ 350 53 271 324 7 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

7. 29 กนัยายน 2548 ธนาคารในประเทศ 45 9 32 41 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

8. 1 ธนัวาคม 2548 ธนาคารในประเทศ 600 - 600 600 9 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

9. 1 มีนาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 340 - 340 340 7 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

10. 29 มีนาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 54 7 30 37 4 ปี 10 เดือน ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

รวมเงินกู้ยมืเฉพาะของบริษทัฯ  463 2,437 2,900     
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                                                                                                                                             (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย :ลา้นบาท)  

    จาํนวนเงินกูย้มืระยะยาว     

   วงเงิน ส่วนท่ีถึงกาํหนด ส่วนท่ีถึงกาํหนด  เง่ือนไขท่ีสาํคญัของสัญญาเงินกูย้มื 

ลาํดบัท่ี วนัท่ีทาํสัญญา ผูใ้หกู้ ้ กูย้มื ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม ระยะเวลาเงินกู ้ งวดชาํระคืนเงินตน้ งวดชาํระดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัย่อย           

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จํากดั         

1. 18 ธนัวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 487 50 242 292 10 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

2. 1 กนัยายน 2548 ธนาคารในประเทศ 220 - 212 212 7ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

3. 27 มกราคม 2549 ธนาคารในประเทศ 7 1 6 7 9ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากดั         

1. 1 ธนัวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 140 7 83 90 6 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จํากดั         

1. 9 พฤษภาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 400 43 257 300 10 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

2. 8 กนัยายน 2547 ธนาคารในประเทศ 37 7 17 24 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากดั         

1. 29 มีนาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 330 - 330 330 10 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากดั         

1. 27 ธนัวาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 150 - 150 150 10 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคลิ เซ็นเตอร์ จํากดั         

1. 20 ตุลาคม 2539 ธนาคารในประเทศ 679 26 397 423 13 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

2. 20 ตุลาคม 2533 ธนาคารในประเทศ 679 26 397 423 13 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จํากดั         

1. 11 ธนัวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 50 13 3 16 4ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

2. 28 พฤษภาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 700 - 461 461 13ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั วฒันเวช จํากดั         

1. 27 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารในประเทศ 135 32 76 108 7 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั สมติิเวช จํากดั (มหาชน)         

1. 11 ตุลาคม 2544 ธนาคารในประเทศ 1,700 176 1,271 1,447 10 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

2. 26 ธนัวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 185 25 154 179 10 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

3. 2 มิถุนายน 2548 ธนาคารในประเทศ 165 33 32 65 6 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

4. 29 พฤษภาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 56 8 48 56 4 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั  เออร์วิง่ เชอริเดน เอสอ ีจํากดั         

1. 26 ธนัวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 115 15 96 111 10 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษทั  สมติิเวช ศรีราชา จํากดั         

1. 18 ธนัวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 160 32 80 112 7 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

2. 13 สิงหาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 60 14 46 60 5 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

3. 29 พฤษภาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 50 - 9 9 7 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราคงท่ีหรืออตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี ตามท่ีระบุในสัญญา 

รวมเงินกู้ยมืของบริษทัย่อย  508 4,367 4,875     

รวมเงินกู้ยมืของบริษทัฯและบริษทัย่อย  971 6,804 7,775     

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้าํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองมือแพทยร์วมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตและอุปกรณ์บางส่วนเป็น

ประกนัเงินกูย้มืระยะยาวขา้งตน้ 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

บริษทัฯ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2549 6,771 2,592 

บวก: กูเ้พิ่ม 992 517 

       : เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือมาในระหวา่งงวด 500 - 

หกั : จ่ายคืนเงินกู ้ (488) (208) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 7,775 2,901 

10. เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือและหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

30 มิถุนายน 

2549 

31 ธนัวาคม 

2548 

30 มิถุนายน 

2549 

31 ธนัวาคม 

2548 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือเเละหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 318,694 352,907 87,576 108,493 

หกั : ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (31,993) (36,156) (8,169) (10,406) 

รวม 286,701 316,751 79,407 98,087 

หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (118,063) (115,794) (38,984) (37,280) 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือเเละหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน – 

สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 168,638 200,957 40,423 60,807 

      เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ 

 เจา้หน้ีเช่าซ้ือ ประกอบดว้ยสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสญัญาเช่าซ้ือหลายสญัญาโดยมีเง่ือนไขชาํระ

หน้ีเป็นรายเดือนรวม 32 – 60 งวด  

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัหลายแห่งเพื่อจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์

สาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 36 – 60 งวด และเม่ือครบกาํหนด

สญัญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสญัญา  
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11. การปรับโครงสร้างการถือหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2548 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯลดทุน     

จดทะเบียนซ่ึงยงัไม่ออกจาํหน่าย จาํนวน 17,089,892 หุน้พร้อมทั้งไดมี้มติใหบ้ริษทัฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก

จาํนวน 20,000,000 หุน้ ซ่ึงบริษทัฯไดถื้อเป็นการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนในคราวเดียวกนัเม่ือวนัท่ี     

28 ตุลาคม 2548 ทาํใหบ้ริษทัฯมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ินจาํนวน 1,183,410,108 บาท 

นอกจากน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯปรับโครงสร้างการถือหุน้ภายในกลุ่ม 

โดยการทาํคาํเสนอซ้ือหุน้ทั้งหมดจากผูถื้อหุน้กลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวนัออก ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทั

โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั บริษทัโรงพยาบาลกรุงเทพตราด จาํกดั บริษทั วฒันเวช จาํกดั และบริษทั

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จาํกดั โดยมีเง่ือนไขวา่ ผูถื้อหุน้ของกลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวนัออกดงักล่าว

จะตอ้งซ้ือหุน้ของบริษทัฯดว้ยเงินค่าหุน้ทั้งจาํนวนท่ีไดรั้บชาํระจากบริษทัฯจากการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั

ดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี หุน้ของบริษทัฯท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุน้ของกลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวนัออกจะ

ประกอบดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวน 20 ลา้นหุน้ดงักล่าวขา้งตน้และ/หรือหุน้ของบริษทัท่ี

กรุงเทพพทัยาถืออยู ่ซ่ึงจะเสนอขายต่อผูถื้อหุน้กลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวนัออกในราคาเดียวกนัคือ 14.59 

บาทต่อหุน้ โดยจะเป็นการขายหุน้ของบริษทัฯท่ีบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั ถืออยูท่ ั้งจาํนวนจน

หมดก่อน แลว้จึงขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯตามลาํดบั ทั้งน้ี เพื่อวตัถุประสงคใ์นการขจดัการถือหุน้

ไขวร้ะหวา่งบริษทัฯและบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดป้รับโครงสร้างการถือหุน้ดงักล่าว โดยมีการชาํระเงินเพื่อซ้ือหุน้

ระหวา่งกนัและมีการออกจาํหน่ายหุน้สามญัของบริษทัฯแก่ผูถื้อหุน้กลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวนัออกเพิ่มเติม

จากหุน้ของบริษทัฯท่ีซ้ือคืนมาจากบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั รวมทั้งส้ิน 17 ,627,692 หุน้           

ทาํใหทุ้นออกจาํหน่ายของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 มีจาํนวน 1,181,037,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ            

1 บาท และมีส่วนเกินทุนเพิ่มข้ึนจากการออกจาํหน่ายหุน้ดงักล่าวจาํนวนประมาณ 239.6 ลา้นบาท 

 นอกจากน้ีผลของการปรับโครงสร้างการถือหุน้ดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีกาํไรจากการเขา้

ทาํรายการดงักล่าว จาํนวนสุทธิประมาณ 305 ลา้นบาท ซ่ึงไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการปรับ

โครงสร้างการถือหุน้ ” ในส่วนเกินทุนและ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 มีหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีถือโดย

บริษทัยอ่ยสองแห่งจาํนวน 3,082,995 หุน้ มูลค่ารวมประมาณ 45 ลา้นบาท ซ่ึงไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการหกัใน           

ส่วนของผูถื้อหุน้เพื่อแสดงส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯสุทธิในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ

บริษทัฯ 
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12. เงินปันผลจ่าย 

ท่ีประชุมสามญัของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจาํปี 254 9 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2549 ไดมี้มติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผลสาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 1,181,037,800 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ในอตัราหุน้ละ 

0.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 590.5 ลา้นบาท และจดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 0.29 ลา้น

บาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 28 เมษายน 2549 

13. การลงทุนในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย

ใหม่ คือ Angkor Pisith Co., Ltd. บริษทั โรงพยาบาลราชสีมา ธนบุรี จาํกดั และ บริษทั กรุงเทพประกนั

สุขภาพ จาํกดั และ บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มเติมในบริษทั กรุงเทพพทัยา จาํกดั จนทาํใหบ้ริษทัดงักล่าวเปล่ียน

สถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยคือ บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุน

เพิ่มเติม ในหุน้สามญัของบริษทั สมิติเวช ศรีราชา จาํกดั ซ่ึง เดิมเป็นบริษทัร่วมของบริษทั สมิติเวช จาํกดั 

(มหาชน ) และไดเ้ปล่ียนสถานะมาเป็นบริษทัยอ่ย โดยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ซ้ือและหน้ีสินท่ี

รับภาระมาปรากฏ ณ วนัท่ีซ้ือมีดงัน้ี 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 128,836 

เงินลงทุนระยะสั้น 34,354 

ลูกหน้ีการคา้  - สุทธิ 130,395 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 36,639 

ดอกเบ้ียคา้งรับ  36,000 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23,205 

เงินลงทุน 180,897 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,300,824 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 5,531 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,817 
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(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (133,316) 

เจา้หน้ีการคา้ (149,408) 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (3,245) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (181,065) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (125,403) 

เงินกูย้มืระยะยาว (499,653) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,419) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,786,989 

ส่วนเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนจากการเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วม                                 

เป็นบริษทัยอ่ย (571,016) 

ส่วนเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจากการเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วม                      

เป็นบริษทัยอ่ย (291,924) 

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 924,049 

บวก : ค่าความนิยม 482,144 

จาํนวนเงินท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใหม่ในระหวา่งงวด 1,406,193 

หกั : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (128,836) 

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 1,277,357 
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14. สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯ 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อจดัสร้างตกแต่งเป็นสวนของอาคารโรงพยาบาล มีกาํหนดระยะเวลา

การเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2576 กาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน โดย 5 ปี

แรกจ่ายค่าเช่าในอตัราเดือนละ 10 ,000 บาท และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุกๆ 5 ปี และสาํหรับ 5 ปีสุดทา้ยมีอตัราค่า

เช่าเดือนละ 25,000 บาท 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างเป็นอาคารจอดรถ มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 20 ปีนบัตั้งแต่

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2547 ถึงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2567 กาํหนดชาํระค่าเช่าสาํหรับ 17 เดือนแรก ในอตัรา

เดือนละ 200,000 บาทและเพิ่มอตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา  สาํหรับ 3 ปีสุดทา้ย มีอตัราค่าเช่าเดือน

ละ 560,000 บาท  

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารรับรองผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล มีกาํหนดระยะเวลา

การเช่า 30 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2547 ถึงวนัท่ี 27 กนัยายน 2577 โดยจะเร่ิมชาํระค่าเช่าคร้ังแรกใน

วนัท่ี 10 ตุลาคม 2548 ในอตัราเดือนละ 50,000 บาท และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุก 3 ปีในอตัราร้อยละ 10 ของค่า

เช่ารายเดือนตามอตัราสุดทา้ยของแต่ละช่วง 3 ปี 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างเป็นลานจอดรถ มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 7 ปี นบัตั้งแต่

วนัท่ี 1 กนัยายน 2548 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกใน

วนัท่ี  1 กนัยายน 2548  ในอตัราเดือนละ 131,000 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2549 เป็นตน้ไป ชาํระค่า

เช่าในอตัราเดือนละ 175,000 บาท 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินแห่งหน่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2579 กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 5 มกราคม 2549  

ในอตัราเดือนละ 30 ,000 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2570  เป็นตน้ไป ชาํระค่าเช่าในอตัราเดือนละ 

100,000 บาท 



 

 - 34 - 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซ่ึงตามสญัญาระบุวา่บริษทัฯ

ตอ้งยกกรรมสิทธิในอาคารใหห้น่วยงานราชการ และเม่ือหน่วยงานราชการไดท้าํการตรวจรับอาคารขา้งตน้

เรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะตอ้งทาํสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากหน่วยงานราชการโดยมีกาํหนด

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาเช่า กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายปี โดย 5 ปีแรกจ่ายค่า

เช่าในอตัราปีละ 492,676 บาท และเพิ่มอตัราค่าเช่าทุก ๆ 5 ปี และสาํหรับ 5 ปีสุดทา้ยมีอตัราค่าเช่าปีละ 

990,943 บาท อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษทัฯยงัไม่ไดล้งนามในสญัญาเช่าท่ีดินขา้งตน้ 

เน่ืองจากยงัไม่ไดท้าํการส่งมอบอาคารดงักล่าว 

บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ยทาํสญัญาเช่าอาคารท่ีจอดรถกบับริษทัแห่งหน่ึงตามสญัญาลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2546 

กาํหนดระยะเวลาการเช่า  30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2547 โดยอตัราค่าเช่ารายปีในปีแรกของการเช่าเท่ากบั 

3.39 ลา้นบาท และปรับทุก ๆ ปี ในอตัราร้อยละ 2.75 ต่อปี รวมเป็นค่าเช่าทั้งส้ิน 155.11 ลา้นบาท และบริษทั

ยอ่ยตกลงชาํระค่าเช่าล่วงหนา้เป็นจาํนวน 38.78 ลา้นบาท ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดค่าเช่า ส่วนท่ีเหลือจ่าย

ชาํระเป็นรายเดือนสุทธิจากค่าเช่าล่วงหนา้ในอตัราร้อยละ 85 ของค่าเช่า นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญา

บริการกบับริษทัฯเดียวกนัในการใหบ้ริการในอาคารจอดรถดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 

103.41 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษทัยอ่ยจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้แลว้จาํนวน 38.78 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2548 

: 38.78 ลา้นบาท)  

บริษัท บีเอน็เอช เมดิเคลิ เซ็นเตอร์ จํากดั 

 บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินกบัสมาคมบางกอกเนิสซ่ิงโฮม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายหน่ึง เพื่อใชใ้นการ

ก่อสร้างโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 กนัยายน 2536 และอาจต่ออายสุญัญาได ้ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2549 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามสญัญาดงักล่าวขา้งตน้เป็นจาํนวนเงิน

รวม 191 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2548 : 200 ลา้นบาท) 
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15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 ประกอบดว้ย :- 

15.1 ภาระผูกพนั  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

งบ

กา

รเงิ

น

รว

ม 

งบการเงิน

เฉพา

ะของ

บริษั

ทฯ 

ภาระผกูพนัตามสัญญา   

-  ตามสัญญาเช่าอาคารและท่ีดิน  (รวมสัญญาเช่าระยะยาวในหมายเหตุ 

3 และ 14) 674 188 

-  ตามสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังาน บริการบาํรุงรักษาระบบ สัญญาเช่าแและ 135 14 

       บริการอ่ืน ๆ   

-  ตามสัญญาเพ่ือจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 61 48 

-  ตามสัญญาจา้งตกแต่งอาคารโรงพยาบาล 353 166 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้   

-  จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั 225 45 

รวม 1,448 461 

15.2 คดีฟ้องร้อง  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจาํเลยร่วมกนักบัแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งในคดี

ฟ้องร้องท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลคนไขร้ายหน่ึงในปี 2539 โดยโจทกไ์ดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน

ประมาณ 659.6 ลา้นบาท ศาลแพง่ไดพ้ิพากษาใหย้กฟ้องโจทกเ์ม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2547 ขณะน้ีคดี

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดร่้วมปรึกษากบัท่ีปรึกษา

กฎหมายของบริษทัยอ่ยและมีความเห็นวา่คาํอุทธรณ์ของโจทกจ์ะไม่เปล่ียนแปลงคาํพิพากษาของศาล

แพง่ท่ียกฟ้องโจทกด์งักล่าว  

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํเลยร่วมกนักบัแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งใน

คดีฟ้องร้องท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลคนไขร้ายหน่ึงในปี 2545 โดยโจทกไ์ดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน

ประมาณ 39.40 ลา้นบาท คดีดงักล่าวกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของ
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บริษทัยอ่ยและทนายความของบริษทัยอ่ยมีความเห็นวา่คาํตดัสินของศาลจะไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเป็นจาํเลยในคดีฟ้องร้องเงินประกนัการ

ก่อสร้างอาคารเป็นจาํนวนเงิน 14.37 ลา้นบาท คดีดงักล่าวอยูใ่นการพิจารณาคดีของศาลลม้ละลายกลาง 
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16. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไร และสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไว้

ในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

17. หุ้นกู้แปลงสภาพ  

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2549 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 1/2549 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯออกและ

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่มีประกนั และมี หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ /ทรัสตี 

ใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ  (ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา ) และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ เป็นเงิน

สกลุต่างประเทศ หรือเทียบเท่าเป็นเงินบาทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท  ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่

วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  ทั้งน้ีมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการและหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมี

อาํนาจในการกาํหนดและแกไ้ขรายละเอียดเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังน้ี  โดยเงินท่ี

ไดรั้บจากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  บริษทัฯจะนาํไปใชเ้พื่อชาํระคืนหน้ีเงินกูย้มืใหก้บัเจา้หน้ี  เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ และ เพื่อรองรับเสริมสร้างและขยายศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ 

 ทั้งน้ี ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าวยงัไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุน้จด

ทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 2,372,308 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 

2,372,308 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,183,410,108 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 

1,181,037,800 บาท   

นอกจากน้ีไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯอีกจาํนวน 131,226,422 บาท แบ่งออกเป็น

หุน้สามญัจาํนวน 131,226,422 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทาํใหทุ้นจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

1,181,037,800 บาท เพิ่มข้ึนเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,312,264,222 บาท  เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพขา้งตน้ใช้

สิทธิไม่ครบตามจาํนวนหุน้ท่ีสาํรองไว ้หรือจากการจองซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ครบทั้งจาํนวนตามท่ีเสนอ

ขาย (แลว้แต่กรณี ) ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณาจดัสรรและเสนอขายหุน้ส่วนท่ีเหลือ

ดงักล่าวในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามประกาศ

คณะกรรมการ กลต. ท่ี กจ.12/2543 เร่ือง การขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  ทั้งน้ี 

รายละเอียดในการจดัสรร เช่น เง่ือนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการจดัสรรหุน้ดงักล่าวใหอ้ยู่

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดต่อไป รวมถึงการพิจารณากาํหนด “ราคาตลาด” ตาม

ประกาศคณะกรรมการกลต. ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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 บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกบั กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 20 และ 

21 มิถุนายน 2549 เรียบร้อยแลว้ตามลาํดบั 

 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2549 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุมติัให้

บริษทัฯออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว  และเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2549 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กู้

แปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ /ทรัสตี ระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 3.75 ต่อปี  จาํนวนรวม 124,000 หน่วย ใหแ้ก่นกัลงทุนต่างประเทศทั้งจาํนวน (โดยยกเวน้ไม่ขายต่อ

นกัลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ) ในราคาหน่วยละ 1,000 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 124 ลา้น

เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเป็นเงินบาทจาํนวน 4,731,840,000 บาท (ณ อตัราแลกเปล่ียนท่ี 1 เหรียญสหรัฐ

เท่ากบั 38.16 บาท) โดยหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ

สิงคโปร์ หุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีมีกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2554 ถา้ไม่มีการไถ่ถอนหรือแปลง

สภาพหุน้กูด้งักล่าวก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนบริษทัฯจะทาํการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพในอตัราร้อยละ 

114.41 ของมูลค่าต่อหน่วยเทียบเท่าเงินบาท ผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิในการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้

สามญัของบริษทัฯในราคา 36.30 บาทต่อหุน้ ซ่ึงราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขของ

หุน้กูท่ี้กาํหนดไว ้หุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีสามารถถูกไถ่ถอนไดก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนโดยมีเง่ือนไขการไถ่

ถอนภายใตเ้ง่ือนไขของหุน้กู ้

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัฯแลว้เม่ือวนัท่ี               

15 สิงหาคม 2549 
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