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รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 งบกําไรขาดทนุรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 
ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบ
การเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงนิแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถาม
บุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จงึใหความเชื่อมั่นนอยกวาการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจายังไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน
ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพยีงรายงานการสอบทาน
เทานั้น 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตใุหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงนิรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัยอย และ            
งบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2550 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขแตไดใหขอสังเกต
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทนุในบริษัทยอยและบริษัทรวมใน             
งบการเงินเฉพาะกิจการจากวธีิสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนและการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ
บันทึกอาคารในงบการเงินรวมจากราคาที่ประเมินใหมเปนราคาทุนเดิม ตามรายงานลงวนัที่ 20 กุมภาพันธ 2551 
งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกจิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ เปนสวนหนึ่ง
ของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่น
ใดภายหลังจากวันทีใ่นรายงานนั้น  

 
 
 

สายฝน  อินทรแกว 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2551  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

สวนเกินทุน กําไรสะสม
สวนเกินทุน หุนกู

ทุนเรือนหุน (ขาดทุน)จากการ สวนเกินทุน ผลตางจากการ ผลตางจาก แปลงสภาพ - จัดสรรแลว - สวนของ
ที่ออกและ สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา ปรับโครงสราง การแปลงคา องคประกอบ สํารอง ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน ที่ดิน การถือหุน งบการเงิน ที่เปนทุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,214,131       5,816,434        (6,491)             1,156,655       305,000          (34,702)           37,353                131,226            2,494,224       596,162          11,709,992     

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - (166)                - - - - - - - (166)                

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 8 - - - 19,021            - - - - - - 19,021            

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - (55,785)           - - - - (55,785)           

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 696,985          18,641            715,626          

เงินปนผล 11 - - - - - - - - (607,066)         - (607,066)         

สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - - (5,935)             (5,935)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 1,214,131       5,816,434        (6,657)             1,175,676       305,000          (90,487)           37,353                131,226            2,584,143       608,868          11,775,687     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,181,038       4,625,091        679,137          739,493          305,000          (19,963)           50,063                131,226            1,786,066       506,980          9,984,131       

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - 18,151            - - - - - - - 18,151            

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - (2,204)             - - - - (2,204)             

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 422,949          20,949            443,898          

สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - - (19,832)           (19,832)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 1,181,038       4,625,091        697,288          739,493          305,000          (22,167)           50,063                131,226            2,209,015       508,097          10,424,144     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)

กําไรสะสม
สวนเกินทุน หุนกู

ทุนเรือนหุน (ขาดทุน)จากการ สวนเกินทุน แปลงสภาพ - จัดสรรแลว -

หมายเหตุ ที่ออกและ สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา องคประกอบ สํารอง
ชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน ที่ดิน ที่เปนทุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,214,131       5,753,510       (79)                  728,481              37,353              131,226          1,096,714       8,961,336       
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - (164)                - - - - (164)                
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 195,892          195,892          
จายเงินปนผล 11 - - - - - - (607,066)         (607,066)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 1,214,131       5,753,510       (243)                728,481              37,353              131,226          685,540          8,549,998       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,181,038       4,562,167       679,137          427,123              50,063              131,226          1,060,240       8,090,994       
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - 18,151            - - - - 18,151            
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 107,166          107,166          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 1,181,038       4,562,167       697,288          427,123              50,063              131,226          1,167,406       8,216,311       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนเกินทุน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ” ไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัท
จํากัดตามกฎหมายไทย และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 บริษัทฯ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยูจดทะเบียน
เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการใน งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงิน
สดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 51    สินทรัพยไมมีตัวตน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) 
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) และ ฉบับที่ 51 ไม
มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 

สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่มีผลกระทบกับงบการเงินสําหรับงวดปจจุบันมีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหบริษัทฯไมตองตัดจําหนายคาความนิยม
รวมทั้งคาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจอีกตอไป แตบริษัทฯตองทดสอบการดอยคาของคาความ
นิยมและแสดงคาความนิยมดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม ในกรณีคาความนิยมติดลบให
ประเมินการระบุและการวัดมูลคาสินทรัพยหนี้สินและหนี้ที่อาจเกิดขึ้นของผูถูกซื้อใหมรวมทั้ง
ประเมินตนทุนการรวมธุรกิจใหมกอนรับรูสวนเกินที่คงเหลือเขางบกําไรขาดทุนทันที โดยใหถือ
ปฏิบัติสําหรับคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจซึ่งมีขอตกลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตน
ไป สวนคาความนิยมที่รับรูกอนหนานี้ บริษัทฯสามารถใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป โดยหยุดตัด
จําหนายคาความนิยมแตตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยม ในกรณีคาความนิยมติดลบบริษัทฯ 
จะตองปรับปรุงคาความนิยมติดลบที่มีอยูเขากําไรสะสมตนงวดโดยเริ่มตั้งแตงวดปบัญชีแรกที่เร่ิมใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 

1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับคา
ความนิยม ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) ตามที่กลาวในหมายเหตุ 1.3 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

2. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
กิจการที่เก่ียวของกัน     
 - คางชําระไมเกิน 3 เดือน 519 4,273 4,903 7,735 
 - คางชําระ 3 ถึง 6 เดือน 322 364 1,737 403 
 - คางชําระ 6 ถึง 12 เดือน 134 225 139 85 
 - คางชําระมากกวา 12 เดือน 32 21 25 26 
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,007 4,883 6,804 8,249 
กิจการอื่น     
 - คางชําระไมเกิน 3 เดือน 1,374,734 1,116,222 480,751 416,163 
 - คางชําระ 3 ถึง 6 เดือน 138,556 148,405 68,664 94,900 
 - คางชําระ 6 ถึง 12 เดือน 84,928 84,253 56,207 55,834 
 - คางชําระมากกวา 12 เดือน 52,166 37,907 32,436 24,152 
รวมลูกหนี้กิจการอื่น 1,650,384 1,386,787 638,058 591,049 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (66,597) (58,042) (28,313) (24,644) 
รวมลูกหนี้กิจการอื่น - สุทธิ 1,583,787 1,328,745 609,745 566,405 

รวมลูกหนี้การคา – สุทธิ 1,584,794 1,333,628 616,549 574,654 

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัท
เหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

รายการ นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม
รายไดคารักษาพยาบาล ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป
รายไดคาวิเคราะหแลบ ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน ราคาที่ตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราที่ธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาทั่วไป
ซื้อและจําหนายทรัพยสิน ราคาที่ตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

รายการธุรกิจที่สําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับงวดสามเดือน            
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

สําหรับงวดสามเดือน            
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2551 2550 2551 2550
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย                            

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ - - 4.6 8.1 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 54.9 58.4 
ดอกเบี้ยรับ - - 17.1 1.9 
เงินปนผลรับ - - 24.6 - 
รายไดอื่น - - 8.7 9.4 
ตนทุนบริการ - - 55.0 56.3 
คาใชจายอื่น - - 31.7 35.2 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
ดอกเบี้ยรับ - 0.7 - 0.7 
เงินปนผลรับ 3.2 - 3.2 - 
รายไดอื่น 0.1 0.3 0.1 - 
ตนทุนบริการ 8.5 6.8 2.6 2.9 
คาใชจายอื่น 19.3 4.0 19.3 4.0 
ดอกเบี้ยจาย 0.1 0.1 - - 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ 0.4 3.1 0.2 2.1 
ตนทุนบริการ 3.1 0.8 3.1 0.8 
ดอกเบี้ยจาย - 0.1 - - 
คาใชจายอื่น 4.2 2.5 4.1 1.0 
ขายเงินลงทุนในหุนสามัญ - 17.3 - 17.3 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ไดแสดงแยกตางหากใน           
งบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 6,161 4,155 
บริษัทรวม 85 47 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 922 4,836 643 4,094 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 1,007 4,883 6,804 8,249 

     
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ     

บริษัทยอย - - 31,238 36,137 

รวม - - 31,238 36,137 

     
อ่ืนๆ     
บริษัทยอย - - 98,608 27,537 
บริษัทรวม 164,732 165,693 2,741 187 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 13,242 12,092 - 157 

รวม 177,974 177,785 101,349 27,881 

รวมลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 177,974 177,785 132,587 64,018 

     
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 96,651 - 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 96,651 - 

     
เงินปนผลคางรับ – กิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 24,633 40,000 

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 24,633 40,000 



6 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 4,438,293 1,201 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 4,438,293 1,201 

     
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 77,997 73,610 

รวมดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 77,997 73,610 

     
ลูกหนี้อ่ืนระยะยาว - กิจการที่เก่ียวของกัน                      

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ)     

บริษัทรวม 130,848 140,334 - - 

รวมลูกหนี้อ่ืนระยะยาว - กิจการที่เก่ียวของกัน 130,848 140,334 - - 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม - 10,000 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,313 3,627 - - 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 3,313 13,627 - - 

     
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 26,444 43,068 
บริษัทรวม 10,597 10,888 2,600 2,375 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,523 238 3,523 - 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 14,120 11,126 32,567 45,443 

     
เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 17,266 34,594 
บริษัทรวม 26,917 5,342 8,844 5,246 

   บริษัทที่เกี่ยวของกัน 25,811 37,175 - 2,057 

รวมเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 52,728 42,517 26,110 41,897 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2551 สามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธันวาคม
2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 

31 มีนาคม 
2551 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม 10,000 - (10,000) - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,627 - (314) 3,313 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 13,627 - (10,314) 3,313 
 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม
2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 

31 มีนาคม 
2551 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - 96,651 - 96,651 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - 96,651 - 96,651 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย 1,201 4,455,739 (18,647) 4,438,293 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,201 4,455,739 (18,647) 4,438,293 

ในระหวางไตรมาสที่ 1 ป 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 5 ป 
กับบริษัทยอยหลายแหง จํานวนเงินรวม 4,535 ลานบาท โดยคิดดอกเบี้ยสําหรับเงินใหกูยืมแกกิจการที่
เกี่ยวของกันในอัตรา FDR บวกรอยละ 2.50 ตอป และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนและมีกําหนด
ชําระคืนเงินตนตามที่ระบุไวในสัญญา  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 
จํานวนเงิน 83.19 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 83.19 ลานบาท) ซ่ึงคางชําระเปนระยะเวลานาน บริษัทฯ
ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเปนจํานวนเงิน 9.58 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 9.58 ลานบาท) ทั้งนี้ฝาย
บริหารเช่ือวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเพียงพอ และบริษัทยอยดังกลาวไดจดจํานองที่ดินเพื่อเปน
หลักประกันแกบริษัทฯ 

สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

บริษัทฯ 

บริษัทฯบริการรับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอย ซ่ึงไดกําหนดคาจางบริหารงานเปนอัตรา
รอยละของรายไดคาบริการคนไขสุทธิ 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 10 
ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาจางบริหารงานจากสัดสวนผลการดําเนินงานตามขอตกลง
ที่ระบุไวในสัญญาและชําระคาจางบริหารเปนรายเดือน เร่ิมชําระงวดแรกตั้งแตเดือนมิถุนายน 2545 

สัญญาเชาระยะยาว 

บริษัทฯ 

ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทฯเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อ
ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุใน
สัญญา ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาเชาที่ดินเปนเวลา 3 ป โดยบริษัทยอยตองชําระคาเชา
เปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญาเริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 

บริษัทยอย 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปน
ระยะเวลา 3 ป เพื่อปลูกสรางอาคารโดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุ
ในสัญญาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ตอมาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 บริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาเชา
ที่ดินเปนเวลา 3 ป โดยบริษัทยอยตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญาเริ่มตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2550 

ในป 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อ
ใชดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยดังกลาวตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา 
เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

สัญญาบริการขนสงผูปวยทางอากาศ 

บริษัทรวม 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 บริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการขนสงผูปวยทางอากาศกับบริษัทฯ
เปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันเริ่มใหบริการและสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก บริษัทฯตองชําระ
คาบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาเบี้ยประชุม และเงิน
บําเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 8.2 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 4.5 ลานบาท  

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทฯมีภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 (หนวย: พันบาท) 

 ประเภท  อัตรารอยละของ งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ชื่อบริษัท กิจการ ทุนชําระแลว การถือหุน เงินลงทุน (วิธีราคาทนุ) เงินปนผลรับ 

   

31 มีนาคม 
2551 

31ธันวาคม
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31ธันวาคม
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 มีนาคม 
2550 

บริษัทยอย         
บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 92.92 92.92 1,453,948 1,453,948 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรงุเทพหาดใหญ จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 98.53 98.53 572,465 572,465 24,633 - 
บริษัท โรงพยาบาลกรงุเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 99.47 99.47 607,014 607,014 - - 
บริษัท บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด โรงพยาบาล 586 ลานบาท 88.31 88.31 580,341 580,341 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรงุเทพ พระประแดง 
จํากดั 

โรงพยาบาล  105 ลานบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรงุเทพพัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 97.06 97.06 705,759 705,759 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรงุเทพระยอง จํากัด โรงพยาบาล  400 ลานบาท 100.00 100.00 415,020 415,020 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรงุเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ลานบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรงุเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 250 ลานบาท 99.71 99.71 245,760 245,760 - - 
บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 99.47 99.47 449,440 449,440 - - 
บริษทั โรงพยาบาลกรงุเทพ ราชสีมา จํากดั โรงพยาบาล 300 ลานบาท 84.67 84.67 865,155 865,155 - - 
บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด  เซ็นทรัลแลบ    75 ลานบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 - - 
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส 

(ประเทศไทย) จํากัด 
เซ็นทรัลแลบ    10 ลานบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 - - 

Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 10 ลานเหรียญสหรัฐ 80.00 80.00 287,840 287,840 - - 
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. โรงพยาบาล 40,000 ลานเรียล 100.00 100.00 201,992 177,000 - - 
Royal Rattanak Medical Services Co.,Ltd โรงพยาบาล 26,000 ลานเรียล 70.00 70.00 154,063 154,063 - - 
B.D.M.S. International Medical Services 

Co., Ltd. 
โรงพยาบาล 9,200 ลานเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 - - 

บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล  
 เฮลธแคร จํากัด 

การลงทนุ 35 ลานบาท 100.00 100.00 35,000 35,000 - - 

บริษัท โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จํากดั โรงพยาบาล 160 ลานบาท 100.00 100.00 160,000 100,000 - - 
บริษัท เพชรบุรีตดัใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล      1 ลานบาท 100.00 100.00 999 999 - - 
บริษัท กรงุเทพประกันสุขภาพ จํากดั ประกันสุขภาพ 105 ลานบาท 99.94 99.94 47,027 47,027 - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทยอย     7,189,076 7,104,084 24,633 - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวชศรีราชา จํากัด  

ในไตรมาสที่หนึ่งป 2551 บริษัทยอยไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด จากผู
ถือหุนเดิมจํานวนรวม 16,000 หุน ในราคาหุนละ 25 บาท รวมเปนเงินประมาณ 0.40 ลานบาท ทําให
บริษัทยอยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มเปนรอยละ 65.92  

บริษัท โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จํากัด  

ในไตรมาสที่หนึ่ง ป 2551 บริษัทยอยไดรับอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 100 ลานบาท 
เปน 160 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 6,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยบริษัทฯได
ชําระคาหุนสําหรับการเพิ่มทุนทั้งหมด และยังคงมีอัตราสวนถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 100   

กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd  

ในไตรมาสที่ส่ี ป 2550 Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนจาก 20,000 ลานเรียล เปน 40,000 ลานเรียล โดยออกหุนสามัญจํานวน 5,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 40,000 เรียล บริษัทฯไดใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งจํานวน และไดชําระเงินคาหุน
บางสวนในไตรมาสที่หนึ่ง ป 2551 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 24.99 ลานบาท บริษัทฯยังคงมีอัตราสวน
ถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 100 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
(หนวย: พนับาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 
ทุนชําระ 
แลว 

อัตรารอยละของ
การถือหุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31    31  วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน 

   

 มีนาคม 
2551 

ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและ      

จําหนายยา 
21.4 ลานบาท 49.00 49.00 88,509 87,235 52,500 52,500 

บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการ 
โทรทัศนและวิทยุ 

5 ลานบาท 30.00 30.00 1,451 1,451 1,500 1,500 

บริษัท เอส อาร พร็อพเพอรตี ้ 
 อินเวสทเมนท จํากัด 

อสังหาริมทรพัย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 586 3,110 101 101 

Siam Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรพัย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 310 1,458 101 101 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรพัย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 76 5,802 88 88 
บริษัท กรงุเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิส
เซส จํากัด 

บริการ 100 ลานบาท 49.00 49.00 37,880 37,787 50,859 50,859 

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด 
(มหาชน)  

โรงพยาบาล 120 ลานบาท 38.24 26.18 1,549,273 805,594 1,459,800 757,637 

รวมเงินลงทุนในบรษิัทรวมที่ถือหุนโดยบรษิัทฯ    1,678,085 942,437 1,564,949 862,786 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย         
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด 
ภัตตาคารและ
ประกอบการ
อาหารสุขภาพและ
บริการจัดการ
อาคารและสถานที ่

5 ลานบาท 26.00 26.00 1,376 
 

1,029 
 

  

Al Ghaith Bangkok Dusit 
Management Services LLC. 

บริหารการจัดการ 0.15 ลาน
เหรียญสหรัฐ
อาหรับดีแรหม 

30.00 - 393 -   

รวมเงินลงทุนในบรษิัทรวมของบริษัทยอย    1,769 1,029   

รวมเงินลงทุนในบรษิัทรวมในงบการเงินรวม    1,679,854 943,466   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 
สวนแบงกําไรจาก 

เงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลรับ 

 31 มีนาคม   
2551 

31 มีนาคม   
2550 

31 มีนาคม   
2551 

31 มีนาคม   
2550 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ     
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 4,423 1,327 3,150 - 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด - - - - 
บริษัท เอส อาร พร็อพเพอรต้ี อินเวสทเมนท จํากัด 80 - - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 39 - - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  - - - - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 93 - - - 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  41,516 - - - 
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย     
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 347 - - - 
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - 

รวม 46,498 1,327 3,150 - 

กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ 

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 

ในไตรมาสที่หนึ่ง ป 2551 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด 
(มหาชน) จากผูถือหุนเดิม จํานวนรวม 1.45 ลานหุน ในราคาหุนละ 480 บาท รวมเปนเงินประมาณ 694.43  
ลานบาท ทําใหบริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มเปนรอยละ 38.24 

กลุมธุรกิจอ่ืนๆที่เก่ียวของกับโรงพยาบาล 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC 

ในไตรมาสที่หนึ่ง ป 2551 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดลงทุนใน Al Ghaith Bangkok Dusit Management 
Services LLC ในประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตต เปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 0.39 ลานบาท และมี
อัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 30   

สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2551 จํานวนประมาณ 42 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 6 ของกําไรสุทธิสําหรับงวดคํานวณขึ้นจาก          
งบการเงิน ซ่ึงผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวม และจํานวนรวมประมาณ 5 ลานบาท 
หรือเทากับรอยละ 0.7 ของกําไรสุทธิสําหรับงวดคํานวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทําโดยบริษัทเหลานั้น
และยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 
 (หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
กิจการ 

ทุนชําระ
แลว 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปนผลรับ 

    
31 มีนาคม  

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มีนาคม  

2551 
31 มีนาคม 

2550 
บริษัทที่เก่ียวของกัน        
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด โรงพยาบาล   300,000 10.00 31,650 31,650 - - 
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด สายการบิน  440,000 3.27 36,000 36,000 - - 
รวม    67,650 67,650 - - 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    (12,333) (12,333) - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - สุทธิ    55,317 55,317 - - 

7. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละ
ของการถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  
(ลานบาท) 

 
31 มีนาคม  

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
เงินลงทุนโดยบริษัทฯ      
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด      
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 133,143 - 1,770 1,770 
บริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.13 208 208 
บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 
    2,328 2,328 
บวก: สวนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน    (243) (79) 
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด    2,085 2,249 
      

เงินลงทุนบริษัทอ่ืน      
บริษัท เอ็กซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จํากัด วินิจฉัยโรคดวย

เครื่องเอกซเรย 
80 5.11 4,520 4,520 

บริษัท ศูนยคอมพิวเตอร จํากัด  - - 25 25 
บริษัท เครือพญาไทเอกซเรย จํากัด ใหเชาเครื่องมือ

แพทย     
130 - 3 3 

บริษัท วินสโตร จํากัด ขายสง-ปลีกสินคา
อุปโภคบริโภค 

142 0.36 226 226 

บริษัท ไทยจัดการลองสเตย จํากัด ธุรกิจนําเที่ยว 25 2.12 531 531 
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ

พยาบาล 
1,732.05 16.31 903,156 903,156 

บริษัท ซูพีเรียไบไอเทค โฮลดิ้ง จํากัด การลงทุน 44 9.09 5,000 5,000 
    913,461 913,461 
หัก: สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน    (254) (254) 
เงินลงทุนบริษัทอ่ืน - สุทธิ    913,207 913,207 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ    915,292 915,456 
บริษัทอ่ืนที่ถือหุนโดยบริษัทยอย      
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนายยาสมุนไพร 80 0.60 290 290 
หัก: สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน    (66) (66) 
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - สุทธิ    224 224 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงินรวม    915,516 915,680 
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8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                  
31 มีนาคม 2551 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551  19,296,305 5,838,857 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 482,503 172,767 
ตีราคาที่ดินเพิ่ม 19,021 - 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธติามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (10,870) - 
โอนเขา/โอนออกระหวางงวด 6,871 (4,713) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (507,038) (165,290) 
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 1,991 - 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 5,758 - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 19,294,541 5,841,621 

9. เงินกูยืมระยะยาว 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 มี
รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 6,750,598 1,935,094 
บวก: กูเพิ่ม 2,929,580 2,910,000 
หัก:  จายคืนเงินกู (6,563,569) (1,963,744) 
กําไรจากการจายชําระหนี้กอนกําหนด (41,773) - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (9,014) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 3,065,822 2,881,350 
หัก:  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (362,400) (343,800) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,703,422 2,537,550 
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ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดออกหุนกูจํานวนรวม 5,000 ลานบาท ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 16 และบริษัทฯและบริษัทยอยไดใชเงินรับจากการออกหุนกูดังกลาวเพื่อจาย
ชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเกือบทั้งหมด และไดไถถอนการจํานองและจํานําสินทรัพย
เพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินทั้งหมดแลว นอกจากนี้ บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับ
ธนาคารแหงหนึ่งในวงเงิน 3,438 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา FDR บวกรอยละ 2 
ตอปตามที่ระบุในสัญญา โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญา เงินกูยืมดังกลาวระบุเงื่อนไขใหบริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถนําทรัพยสินของบริษัทฯ
และบริษัทยอยไปค้ําประกันใดๆ และระบุขอปฎิบัติและขอจํากัดบางประการที่บริษัทฯและบริษัท
ยอยตองปฏิบัติตาม 

บริษัทฯไดค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวใหแกบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 4 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

10. เจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม  
2551 

31 ธันวาคม    
2550 

31 มีนาคม  
2551 

31 ธันวาคม    
2550 

เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 288,665 318,088 28,326 27,617 

หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (28,675) (29,754) (2,279) (2,261) 

รวม 259,990 288,334 26,047 25,356 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (108,672) (118,001) (17,521) (15,356) 

เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - 
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 151,318 170,333 8,526 10,000 

เจาหนี้เชาซื้อ 

เจาหนี้เชาซื้อ ประกอบดวยสัญญาเชาซื้อยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเชาซื้อหลายสัญญาโดยมีเงื่อนไข
ชําระหนี้เปนรายเดือนรวม 32 - 60 งวด  

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทหลายแหงเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 
และยานพาหนะสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือนรวม 36 - 60 
งวด และเมื่อครบกําหนดสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซื้ออุปกรณดังกลาวไดใน
ราคาที่กําหนดในสัญญา  
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11. เงินปนผลจาย 

 ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2550 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 ไดมีมติอนุมัติให
จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,181,037,800 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุน
ละ 0.50 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 590.5 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือน
พฤษภาคม 2550  

 ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติให
จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,214,130,812 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุน
ละ 0.50 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 607.1 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือน
เมษายน 2551 

12. สัญญาเชาระยะยาว 

 บริษัทฯ 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อจัดสรางตกแตงเปนสวนของอาคารโรงพยาบาล มีกําหนดระยะเวลา
การเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576 กําหนดชําระคาเชาทุกเดือน 
โดย 5 ปแรกจายคาเชาในอัตราเดือนละ 10,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุกๆ 5 ป และสําหรับ 5 ป
สุดทายมีอัตราคาเชาเดือนละ 25,000 บาท 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนอาคารจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 20 ป
นับตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2567 กําหนดชําระคาเชาสําหรับ 17 เดือน
แรก ในอัตราเดือนละ 200,000 บาทและเพิ่มอัตราคาเชาตามที่กําหนดไวในสัญญา สําหรับ 3 ป
สุดทาย มีอัตราคาเชาเดือนละ 560,000 บาท  

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารรับรองผูปวยนอกของโรงพยาบาล มีกําหนด
ระยะเวลาการเชา 30 ปนับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2577 โดยจะเริ่มชําระคา
เชาครั้งแรกในวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก 3 ปใน
อัตรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนลานจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 7 ป นับตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชําระครั้ง
แรกในวันที่  1 กันยายน 2548  ในอัตราเดือนละ 131,000 บาท และตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2549 เปน
ตนไป ชําระคาเชาในอัตราเดือนละ 175,000 บาท 
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 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินแหงหนึ่งมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2579 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันที่ 5 
มกราคม 2549 ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2570 เปนตนไป ชําระคาเชา
ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาลในที่ดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุวาบริษัทฯ
ตองยกกรรมสิทธิในอาคารใหหนวยงานราชการ เมื่อหนวยงานราชการไดทําการตรวจรับอาคาร
ขางตนเรียบรอยแลว ในป 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากหนวยงาน
ราชการโดยมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาเชา กําหนดชําระคาเชา
เปนรายป โดย 5 ปแรกจายคาเชาในอัตราปละ 492,676 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก ๆ 5 ป และ
สําหรับ 5 ปสุดทายมีอัตราคาเชาปละ 990,943 บาท  

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทยอยทําสัญญาเชาอาคารที่จอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่ 10 กันยายน 2546 
กําหนดระยะเวลาการเชา  30 ป ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2547 รวมเปนคาเชาทั้งส้ิน 155.11 ลานบาท 
และบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาลวงหนาแลวเปนจํานวน 38.78 ลานบาท ตามระยะเวลาที่กําหนดคา
เชา สวนที่เหลือจายชําระเปนรายเดือน นอกจากนี้บริษัทยอยไดทําสัญญาบริการกับบริษัทเดียวกันใน
การใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงินรวม 103.41 ลานบาท 

 บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินกับสมาคมแหงหนึ่งซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่ง เพื่อใชในการกอสราง
โรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมตั้งแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได  
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13. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 13.1 ภาระผูกพัน 

   ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ประกอบดวย 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ภาระผูกพันตามสัญญา   
-  ตามสัญญาเชาอาคารและที่ดิน  
 (รวมสัญญาเชาระยะยาวในหมายเหตุ 12) 

737.5 184.8 

-  ตามสัญญาเชาอุปกรณและสัญญาบริการอื่น 317.8 182.0 
-  ตามสัญญาเพื่อจัดหาและซอมบํารุงเครื่องมือทางการแพทย 71.3 10.4 
-  ตามสัญญาคากอสรางและตกแตงอาคาร 319.6 23.3 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา   

-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน 63.9 14.9 

รวม 1,510.1 415.4 

13.2 คดีฟองรอง 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยแหงหนึ่งมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปนจําเลยในคดีฟองรองเงินประกันการกอสราง
อาคารเปนจํานวนเงิน 14.37 ลานบาท คดีดังกลาวอยูในการพิจารณาคดีของศาลลมละลายกลาง ซ่ึง
บริษัทยอยดังกลาวไดตั้งสํารองเผ่ือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไวในบัญชีแลวเปนจํานวนเงิน 13 
ลานบาท 

14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่
แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวได 
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15. ทุนเรือนหุน/หุนกูแปลงสภาพ 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออก
และเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีประกัน และมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุน
กู/ทรัสตี ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา) และ/หรือผูลงทุนสถาบันใน
ประเทศ เปนเงินสกุลตางประเทศ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท  
ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ ทั้งนี้มอบอํานาจใหคณะกรรมการและหรือ
บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดและแกไขรายละเอียดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพครั้งนี้ โดยเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ บริษัทฯจะ
นําไปใชเพื่อชําระคืนหนี้เงินกูยืมใหกับเจาหนี้ เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และ เพื่อ
รองรับเสริมสรางและขยายศักยภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวยังไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนจด
ทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 2,372,308 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวน
เงิน 2,372,308 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,183,410,108 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 
จํานวน 1,181,037,800 บาท   

นอกจากนี้ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน 131,226,422 บาท แบงออก 
เปนหุนสามัญจํานวน 131,226,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
1,181,037,800 บาท เพิ่มขึ้นเปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,312,264,222 บาท เพื่อรองรับการใช
สิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพ
ขางตนใชสิทธิไมครบตามจํานวนหุนที่สํารองไว หรือจากการจองซื้อหุนกูแปลงสภาพไมครบทั้ง
จํานวนตามที่เสนอขาย (แลวแตกรณี) ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรและ
เสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.12/2543 เร่ือง 
การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ทั้งนี้ รายละเอียดในการจัดสรร เชน 
เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการจัดสรรหุนดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากําหนดตอไป รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ  
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บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 20 และ 
21 มิถุนายน 2549 เรียบรอยแลวตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติ
ใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว  และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯได
ออกหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือและไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู/ทรัสตี ระยะเวลา 5 ป 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป  จํานวนรวม 124,000 หนวย ใหแกนักลงทุนตางประเทศทั้งจํานวน 
(โดยยกเวนไมขายตอนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ในราคาหนวยละ 1,000 เหรียญสหรัฐ คิด
เปนมูลคาทั้งส้ิน 124 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทจํานวน 4,731,840,000 บาท (ณ 
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ 1 เหรียญสหรัฐเทากับ 38.16 บาท) โดยหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดรับอนุมัติ
ใหเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร หุนกูแปลงสภาพนี้มีกําหนดไถถอนในวันที่ 
12 กรกฎาคม 2554 ถาไมมีการไถถอนหรือแปลงสภาพหุนกูดังกลาวกอนวันครบกําหนดไถถอน
บริษัทฯจะทําการไถถอนหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 114.41 ของมูลคาตอหนวยเทียบเทาเงิน
บาท ผูถือหุนกูมีสิทธิในการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯในราคา 36.30 
บาทตอหุน ซ่ึงราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไดภายใตเงื่อนไขของหุนกูที่กําหนดไว หุนกูแปลง
สภาพนี้สามารถถูกไถถอนไดกอนวันครบกําหนดไถถอนโดยมีเงื่อนไขการไถถอนภายใตเงื่อนไข
ของหุนกู 

หุนกูแปลงสภาพมีขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน” กําหนดใหกิจการที่ออกหุนกูแปลงสภาพตองแสดงองคประกอบของหนี้สินแยกจากสวนที่
เปนสวนของเจาของเพื่อแสดงรายการในงบดุล ดังนั้น ณ วันออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวบริษัทฯ 
ไดแยกองคประกอบของหนี้สินและองคประกอบของสวนของเจาของออกจากกัน โดยองคประกอบ
ของหนี้สินนั้นไดคํานวณจากกระแสเงินสดของเงินตนและดอกเบี้ยที่ตองจายในอนาคตคิดลดดวย
อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เปนอยูขณะนั้น ในสวนองคประกอบของสวนของเจาของคือผลตางระหวาง
ราคาตามบัญชีของหุนกูแปลงสภาพหักดวยสวนที่เปนองคประกอบของหนี้สิน 

หุนกูแปลงสภาพสวนที่เปนหนี้สินแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายจนกวามีการแปลงสภาพเปนหุน
สามัญ หรือครบอายุการชําระคืนของหุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนที่เปนทุนซึ่งกําหนดขึ้น ณ วันที่ออก
หุนกูจะไมมีการเปลี่ยนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปหากไมมีการแปลงสภาพหุนกูกอนวันครบ
กําหนด 
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จนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ไดมีการแปลงสภาพหุนกูจํานวน 31,480 หุน เปนหุนสามัญจํานวน 
33,093,012 หุน ในราคาหุนสามัญหุนละ 36.30 บาทตอหุน ทําให ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯมี
ทุนออกจําหนายจํานวนทั้งส้ิน 1,214,130,812 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท และมีสวนเกินทุนเพิ่มขึ้นจาก
การแปลงคาหุนกูดังกลาวจํานวนรวมจํานวน 1,191.3 ลานบาท 

16. หุนกู 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและ
เสนอขายหุนกูสกุลเงินบาทในวงเงินมูลคาไมเกิน 7,000 ลานบาท โดยอาจออกในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 
เพื่อใชในการชําระคืนหนี้ปจจุบันและเพิ่มชองทางในการหาแหลงเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิและ
ไมมีสวนลด จํานวนรวม 5,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาทั้งส้ิน 5,000 
ลานบาท โดยแบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 3 ป มูลคารวม 3,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.11 
ตอป และ หุนกุ อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.84 ตอป โดยมีกําหนด
ชําระดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

หุนกูมีขอปฎิบัติบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน การจายปน
ผล การจําหนายจายโอนทรัพยสิน เปนตน 

17. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯแลวเมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2551 

 


	030120080264T01.pdf
	030120080264T02.pdf
	030120080264T03.pdf
	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
	บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จำกัด (มหาชน)
	บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
	บริษัท ซูพีเรียไบไอเทค โฮลดิ้ง จำกัด


