
 

 

 
 
 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
รายงาน และงบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2549 



 

 
 
 
 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

สอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกําไรขาดทุนขาพเจาได รวมสําหรับงวดสามเดือนและ    
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบ
กระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548ของบริษัท  กรุงเทพดุสิตเวช
การ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 
(มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการ
เงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่               
30 มิถุนายน 2548 ไดรวมสวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวมทั้งหมดเปนจํานวน
ประมาณ 33 ลานบาท และ 82 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22 และ 20 ของยอดกําไรสุทธิสําหรับงวด ตามลําดับ 
งบการเงินของบริษัทรวมที่มีสาระสําคัญแหงหนึ่งซึ่งมีผลกําไรสําหรับงวดดังกลาวรวมประมาณ 24 ลานบาท 
และ 67 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 73 และรอยละ 82 ของยอดกําไรสุทธิของบริษัทรวมทั้งหมดตามลําดับ
สอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืนของบริษัทรวมนั้น ซ่ึงขาพเจาไดรับรายงานการสอบทานบัญชีจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทรวมนั้นแลว และการรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวกับจํานวนเงินและรายการตาง ๆ ของบริษัทรวม
ดังกลาวซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมนี้จึงถือตามรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจายังไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบ
ทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 
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จากการสอบทานของขาพเจาและโดยอาศัยรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีของบริษัทรวมตองบ
การเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบ
การเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท กรุงเทพดุสิต           
เวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)      
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ รับรองทั่วไปและไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่                  
28 กุมภาพันธ 2549 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาได
ตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น  

 

 

 

                  สายฝน  อินทรแกว 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพ : 15 สิงหาคม 2549 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แต

(ห
งบการเงินรวม

สวนเกินทุน กําไรสะสม
สวนเกินทุน

ทุนเรือนหุน จากการ สวนเกินทุน ผลตางจากการ จัดสรรแลว สวนของ
ที่ออกและ สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา ปรับโครงสราง สํารอง หุนของบริษัทฯที่ ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน ที่ดินและอาคาร การถือหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ถือโดยบริษัทยอย สวนนอย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 1,163,410       4,322,607       254,660          963,797          - 118,341          1,066,783       - 527,940          
โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร - - - 33,841            - - - - -
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - 91,324            - - - - - -
เพิ่มทุน - หุนสามัญ 11 17,628            - - - - - - - -
สวนเกินมูลคาหุน 11 - 239,560          - - - - - - -
ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน 11 - - - - 305,000          - - - -
หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย 11 - - - - - - - (44,981)          -
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลงจากการ
   เปลี่ยนแปลงสัดสวนเงินลงทุน - - - - - - - - (57,218)          
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 633,978          - -
เงินปนผลจาย 12 - - - - - - (590,518)        - -
สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 40,847            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 1,181,038       4,562,167       345,984          997,638          305,000          118,341          1,110,243       (44,981)          511,569          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 1,163,410       4,322,607       135,550          968,742          - 90,158            844,563          - 362,379          
รับรูโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารของบริษัทยอย - - - 9,213              - - - - -
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - 114,125          - - - - - -
โอนไปสํารองตามกฎหมาย - - - - - 27,892            (27,892)          - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 408,671          - -
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - 201,695          
เงินปนผลจาย - - - - - - (581,707)        - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 1,163,410       4,322,607       249,675          977,955          - 118,050          643,635          - 564,074          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548
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(ยังไมไดตรวจสอบ แต

(ห

กําไรสะสม
สวนเกินทุน

ทุนเรือนหุน จากการ สวนเกินทุน ผลตางจากการ จัดสรรแลว
หมายเหตุ ที่ออกและ สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา ปรับโครงสราง สํารอง หุนของบริษัทฯที่

ชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน ที่ดินและอาคาร การถือหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ถือโดยบริษัทยอย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 1,163,410       4,322,607       254,660          963,797          - 118,341          1,066,783       -
โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร - - - 33,841            - - - -
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - 91,324            - - - - -
เพิ่มทุน - หุนสามัญ 11 17,628            - - - - - - -
สวนเกินมูลคาหุน 11 - 239,560          - - - - - -
ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน 11 - - - - 305,000          - - -
หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย 11 - - - - - - - (44,981)          
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 633,978          -
เงินปนผลจาย 12 - - - - - - (590,518)        -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 1,181,038       4,562,167       345,984          997,638          305,000          118,341          1,110,243       (44,981)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 1,163,410       4,322,607       135,550          968,742          - 90,158            844,563          -
รับรูโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารของบริษัทยอย - - - 9,213              - - - -
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - 114,125          - - - - -
โอนไปสํารองตามกฎหมาย - - - - - 27,892            (27,892)          -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 408,671          -
เงินปนผลจาย - - - - - - (581,707)        -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 1,163,410       4,322,607       249,675          977,955          - 118,050          643,635          -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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สวนเกินทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ



ตสอบทานแลว)

หนวย : พันบาท)

รวม
8,417,538       

33,841            
91,324            
17,628            

239,560          
305,000          
(44,981)          

(57,218)          
633,978          

(590,518)        
40,847            

9,086,999       

7,887,409       
9,213              

114,125          
-

408,671          
201,695          

(581,707)        
8,039,406       



ตสอบทานแลว)

หนวย : พันบาท)

รวม
7,889,598       

33,841            
91,324            
17,628            

239,560          
305,000          
(44,981)          
633,978          

(590,518)        
8,575,430       

7,525,030       
9,213              

114,125          
-

408,671          
(581,707)        

7,475,332       
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย และ         
ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทย 
โดยดําเนินธุรกิจหลักคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยูที่ จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย 7 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหวาง
กาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดงรายการ
ในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้ง
ลาสุด ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณ
ใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบ
การเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวม
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทในงวด
ปจจุบัน  ยกเวนการลงทุนเพิ่มเติมตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 และการปรับ
โครงสรางการถือหุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.4 นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่
ใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

เนื่องจากการปรับโครงสรางการถือหุนตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 ทําให
มีบริษัทยอยสองแหงถือหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวด 2549 
คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือ              
โดยบุคคลภายนอก(สุทธิจากหุนสามัญของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย)และออกอยูในระหวางงวด 

ในระหวางไตรมาสที่สองส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสวนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพยซ่ึงจากเดิมมีการ
โอนสวนเกินทุนดังกลาวไปยังกําไรสะสมโดยตรงซึ่งเปนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
32 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนโอนสวนเกินทุนดังกลาวไปตัดคาเสื่อมราคาในงบกําไรขาดทุน
ซ่ึงเปนไปตามขอผอนปรนตามประกาศสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
ฉบับที่ 006/2544-2546 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวทําใหบริษัทยอยตองปรับยอนหลังงบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 ที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 โดยบันทึกกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวนประมาณ 18.29 ลานบาท อยางไร
ก็ตาม ประกาศสมาคมดังกลาวมีผลบังคับใชจนถึงป 2549 และ บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 อีกครั้งตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 โดยบริษัทยอยตองปรับยอนหลัง
ขอมูลเปรียบเทียบทุกงวดที่นําเสนอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

2. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 แยกตามอายุหนี้ที่คางไดดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

30 มิถุนายน 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

30 มิถุนายน 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

กิจการที่เก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 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 

 มากกวา 12 เดือน 6 391 - - 

รวม 2,664 13,967 6,519 4,482 

บริษัทอ่ืน     
 ไมเกิน 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 

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

รวม 882,453 584,808 392,890 242,542 

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (30,546) (34,360) (20,924) (20,924) 

ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น - สุทธ ิ 851,907 550,448 371,966 221,618 

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

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย (ซ่ึงตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) บริษทั
รวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการถือหุนหรือการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน) 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น ซ่ึง
สวนใหญเกี่ยวเนื่องกับการใหและรับบริการรักษาพยาบาล การกูยืมเงิน การบริหารงาน และการซื้อ
ทรัพยสิน ซ่ึงบริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันดังตอไปนี้  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม
รายไดคารักษาพยาบาล ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
รายไดคาวิเคราะหแลป ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน ราคาที่ตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 
อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราที่ธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาทั่วไป 
ซื้อและจําหนายทรัพยสิน ราคาที่ตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 

รายการธุรกิจที่สําคัญสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548 
สามารถสรุปไดดังนี้ :- 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

สําหรับงวดสามเดือน              
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดสามเดือน              
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2549 2548 2549 2548
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจาก     
   งบการเงินรวมแลว)     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 5,402 1,298 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 13,770 1,774 
รายไดอื่น - - 8,627 3,153 
ดอกเบี้ยรับ - - - 1,237 
เงินปนผลรับ - - 950 - 
ตนทุนบริการ - - 28,773 27,044 
คาใชจายอื่น - - 22,686 207 
เงินปนผลจาย - - 1,541 - 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 5,720 2,587 - 1,264 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - 3,701 - - 
รายไดอื่น - 450 - 431 
เงินปนผลรับ 4,500 36,925 - 36,925 
ตนทุนบริการ - 1,801 2,803 1,759 
คาใชจายอื่น - 413 - - 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ - 134,958 - 134,958 
เงินปนผลจาย - 17,632 - 17,632 
ดอกเบี้ยจาย 198 - - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

สําหรับงวดสามเดือน              
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดสามเดือน              
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2549 2548 2549 2548
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 1,812 2,032 1,812 2,032 
รายไดอื่น 3,000 - - - 
คาใชจายอื่น 3,040 5,643 2,454 5,643 
ตนทุนบริการ 1,500 5,643 1,500 5,643 
เงินปนผลจาย 36,273 - 36,273 - 

 
(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

สําหรับงวดหกเดือน               
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน               
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2549 2548 2549 2548
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจาก 
   งบการเงินรวมแลว)     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 7,512 2,211 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 44,678 1,774 
ดอกเบี้ยรับ - - - 2,538 
เงินปนผลรับ - - 34,920 - 
รายไดอื่น - - 11,945 7,465 
กําไรจากการขายสินทรัพย - - - 396 
ตนทุนบริการ - - 53,868 54,841 
คาใชจายอื่น - - 42,797 1,343 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ - - 617,212 - 
ซื้อเครื่องมือแพทย - - 14,023 - 
เงินปนผลจาย - - 1,541 - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

สําหรับงวดหกเดือน               
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน               
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2549 2548 2549 2548
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 2 10,734 2 3,445 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน 1,475 14,161 1,475 1,818 
ดอกเบี้ยรับ - 342 - 187 
รายไดอื่น 28 3,175 28 906 
เงินปนผลรับ 4,500 36,925 - 36,925 
ตนทุนบริการ 10,134 6,731 4,883 5,892 
คาใชจายอื่น 7,736 484 7,734 - 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ - 134,958 - 134,958 
เงินปนผลจาย - 17,632 - 17,632 
ดอกเบี้ยจาย 198 - - - 
     
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 4,519 3,413 4,069 3,413 
ดอกเบี้ยจาย - 450 - - 
คาใชจายอื่น 4,318 4,204 2,454 4,162 
เงินปนผลจาย 36,273 5,643 36,273 5,643 
รายไดอื่น 3,000 - - - 
ตนทุนบริการ 1,500 - 1,500 - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ไดแสดงแยกตางหาก
ในงบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :-  

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

30 มิถุนายน
2549 

31 ธันวาคม
2548 

30 มิถุนายน
2549 

31 ธันวาคม
2548 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 4,105 1,369 
บริษัทรวม - 5,775 - 2,056 

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

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 2,664 13,967 6,519 4,482 

     
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ     

บริษัทยอย - - 21,454 15,760 

รวม - - 21,454 15,760 

     
อ่ืนๆ     
บริษัทยอย - - 20,334 2,977 

บริษัทรวม 3 2,797 - 152 

รวม 3 2,797 20,334 3,129 

รวมลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 3 2,797 41,788 18,889 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จํากัด  - - 1,201 1,201 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 1,201 1,201 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 30 มิถุนายน
2549 

31 ธันวาคม
2548 

30 มิถุนายน
2549 

31 ธันวาคม
2548 

ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 77,606 77,606 
บริษัทรวม - 15,393 - 15,393 

รวมดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน - 15,393 77,606 92,999 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม 10,000 10,000 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 11,359 - - - 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 21,359 10,000 - - 

     
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 19,812 4,582 
บริษัทรวม 2,964 16,098 2,806 2,753 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 664 17 - 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 2,964 16,762 22,635 7,335 

     
เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 14,674 11,906 
บริษัทรวม 858 3,880 - - 

   บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1,806 3,358 - - 
   บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกัน - 4,790 - 4,790 

รวมเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 2,664 12,028 14,674 16,696 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมและใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางงวดสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธันวาคม
2548 เพิ่มขึ้น ลดลง 

30 มิถุนายน
2549 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม 10,000 - - 10,000 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 11,359 - 11,359 

 10,000 11,359 - 21,359 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

31 ธันวาคม
2548 เพิ่มขึ้น ลดลง 

30 มิถุนายน
2549 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย 1,201 - - 1,201 

 1,201 - - 1,201 

 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด เปนลูกหนี้บริษัทฯในสวนของดอกเบี้ยคางชําระจํานวนเงิน              
4 ลานบาท ผอนชําระหนี้เปน 2 งวด คือ ภายในเดือนธันวาคม 2552 และในเดือนธันวาคม 2553 โดยผอน
ชําระงวดละเทา ๆ กัน  

 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งสิ่ง             
ปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตเพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมดังกลาวขางตนใหกับบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 
จํากัด จํานวนเงิน 83.19 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 83.19 ลานบาท) ซ่ึงคางชําระเปนระยะเวลานาน 
บริษัทฯไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวเปนจํานวนเงิน 9.58 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 9.58 ลานบาท) 
ทั้งนี้ฝายบริหารเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเพียงพอ และบริษัทยอยดังกลาวไดจดจํานองที่ดินเพื่อ
เปนหลักประกันแกบริษัทฯ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

บริษัทฯ 

 บริษัทฯไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทยอยแหงหนึ่งระยะเวลา 5 ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีกโดยกําหนดคาตอบแทนเปนอัตรา
รอยละของกําไรขั้นตนกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายในอัตรารอยละ  
2.5 - 5 ในปที่ 1 - 5 และอัตรารอยละ8 ตั้งแตปที่ 6 

 สําหรับคาตอบแทนของปที่ 1 ถึงปที่ 5 ผูวาจางขอพักชําระคาตอบแทนการบริหารดังกลาวไว และจะ
เร่ิมทยอยชําระคาจางบริหารดังกลาว ในปที่ 6 เปนตนไป 

บริษัทยอย 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปน
ระยะเวลา 10 ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาตอบแทนจากสัดสวนผลการดําเนินงานตาม
ขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาและชําระคาจางบริหารเปนรายเดือน เร่ิมชําระงวดแรกตั้งแตเดือนมิถุนายน 2545 

สัญญาเชาระยะยาว 

บริษัทยอย 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปน
ระยะเวลา 3 ป เพื่อปลูกสรางอาคารโดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 

 ในป 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อ
ใชดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา            
เร่ิมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย/ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนใน        
บริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยตามวิธีสวนไดสวนเสีย 

 (หนวย : พันบาท) 

  ทุนชําระ อัตรารอยละของ เงินลงทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ แลว การถือหุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผลรับ 

   

30 
มิถุนายน 

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

30  
มิถุนายน 

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

30  
มิถุนายน 

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

30 
มิถุนายน 

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

บริษัทรวม           

บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 
จํากัด   

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

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและ
จําหนายยา 

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

บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด ผูผลิตรายการ 
โทรทัศนและวิทยุ 

5 ลานบาท 30.00 30.00 1,500 1,500 567 567 - - 

บริษัท เอส อาร พร็อพเพอรตี้  
 อินเวสทเมนท จํากัด 

อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 101 101 101 101 - - 

Seamreap Land Investment Co., 
Ltd. 

อสังหาริมทรัพย 0.005  
ลานเหรียญ

ดอลลารสหรัฐ 

49.00 - 101 - 101 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ี ถือหุน
โดยบริษัทฯ 

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

บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย         
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท 
เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริหารการจัดการ 5 ลานบาท 26.00 26.00 1,300 1,300 50 999 - - 

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด  โรงพยาบาล 188 ลานบาท - 30 - 56,253 - 72,091 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของ
บริษัทยอย 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียใน        
งบการเงินรวม 

    

55,502 335,143 73,346 576,079   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย : พันบาท) 

  ทุนชําระ อัตรารอยละของ เงินลงทุน  

ชื่อบริษัท 
ประเภท
กิจการ แลว การถือหุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผลรับ 

   

30 
มิถุนายน 

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

30  
มิถุนายน 

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

30  
มิถุนายน 

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

30 
มิถุนายน 

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

บริษัทยอย           
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ                  
พระประแดง จํากัด 

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

บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร                       
ซิสเท็มส จํากัด  

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

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร  
 แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

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

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 
จํากัด 

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

บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล      1 ลานบาท 100.00 100.00 999 999 (2,921) (2,853) - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 
จํากัด 

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

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 250 ลานบาท 99.64 63.35 245,582 122,897 246,878 125,528 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ลานบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 144,118 133,369 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 99.47 99.47 607,014 607,014 604,415 562,088 - - 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 92.92 92.92 1,453,948 1,453,948 2,130,088 2,008,568 - - 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร 
จํากัด 

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

บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 99.47 61.99 449,440 267,438 513,394 338,669 - - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร   
 เซอรวิสเซส จํากัด 

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

บริษัท บี ดี เอ็ม เอส อินเตอรเนชั่นแนล  
 เมดิเคิล เซอรวิสเซส จํากัด 

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

Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 1.225  
ลานเหรียญ

ดอลลารสหรัฐ 

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

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 97.06 - 705,759 - 1,306,011 - 33,970 - 
บริษัท โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี จํากัด โรงพยาบาล 300 ลานบาท 73.97 - 754,939 - 754,939 - - - 
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด ประกันสุขภาพ 95 ลานบาท 99.94 - 37,026 - 37,026 - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     6,307,817 4,365,470 7,960,974 5,202,830 34,920 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียใน
งบการเงินเฉพาะ ของบริษัทฯ 

    

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

แสดงในงบดุลภายใตรายการ          

 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

      

8,037,191 5,708,672 

 

 ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุนใน
บริษัทยอย ซ่ึงบันทึกโดยวิธี
สวนไดเสีย 

      

(2,921) (2,853) 

 

       8,034,270 5,705,819  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 สวนแบงผลขาดทุนสะสมของบริษัท เพชรบุรีตัด
ใหมการแพทย จํากัด มีมูลคาสูงกวากวาราคาทุนของเงินลงทุน บริษัทฯจึงไดบันทึกสวนเกินดังกลาวในบัญชี 
“ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยตามวิธีสวนไดเสีย” ภายใตหนี้สินไมหมุนเวียน
ในงบดุล 

 การคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และสวนแบงผลกําไรจาก                  
เงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 จํานวนรวม
ประมาณ 1.4 ลานบาท และ 3.6 ลานบาทหรือเทากับรอยละ 0.4 และรอยละ 0.6 ของกําไรสุทธิสําหรับงวด
ตามลําดับ (การคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และสวนแบงผลกําไร
จากเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 
จํานวนรวมประมาณ 3.1 ลานบาท และ 6.7 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 2 และรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ
สําหรับงวดตามลําดับ) คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่ยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวม
เหลานั้น 

ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทฯไดปรับโครงสรางการถือหุน ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ           
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11) และทําใหบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
จํากัด ไดเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2549 ไดมีมติใหบริษัทฯจัดตั้ง
บริษัทยอย และบริษัทรวมในประเทศกัมพูชา คิดเปนเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ  84 ลานบาท  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศดังกลาว โดยจนถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2549 บริษัทฯไดลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวแลวรวมประมาณ 48.4 ลานบาท 

การซื้อบริษัทยอยใหม 

 ในเดือนเมษายน 2549 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนในบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด จากผูถือหุน
เดิมทั้งหมดจํานวนรวม 9.49 ลานหุน ในราคาหุนละ 3.9 บาท รวมเปนเงินประมาณ 37.03 ลานบาท โดย
บริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเทากับรอยละ 99.94 

 ในเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาล ราชสีมา ธนบุรี จํากัด จากผูถือหุน
เดิมจํานวนรวม 22.19 ลานหุน ในราคาหุนละ 34 บาท รวมเปนเงินประมาณ 754.46 ลานบาท โดยบริษัทฯมี
อัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเทากับรอยละ 73.97 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

การเพิ่มทุนในบริษัทยอย 

ในระหวางไตรมาสที่สองป 2549 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออกหุนสามัญอีกจํานวน 10,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุนเดิมเทากับ 1 หุนใหม ในราคาหุนละ 5 บาท รวม 50,000,000 บาท 
ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 40,000,000 หุน เปน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปน
จํานวน 250,000,000 บาท 

บริษัทฯถือหุนสามัญในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด กอนการเพิ่มทุนจํานวน 39,855,148 
หุน คิดเปนรอยละ 99.64 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตอมาบริษัทฯใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนเดิม
จํานวน 9,963,787 หุน ในราคาหุนละ 5 บาท รวมเปนจํานวน 49,818,935 บาท ดังนั้นสัดสวนการถือหุน
สามัญหลังเพิ่มทุนรวมทั้งส้ิน 49,818,935 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนเงิน 249,094,675 บาท 

การลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทรวมซ่ึงทําใหบริษัทรวมเปล่ียนสถานะเปนบริษัทยอย 

ในเดือนพฤษภาคม 2549 บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติม
ในบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด จากผูถือหุนเดิม จํานวนรวม 5.58 ลานหุน ในราคาหุนละ 15 บาท รวมเปนเงิน
ประมาณ 83.75 ลานบาท ทําใหบริษัทยอยมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทรวมดังกลาวเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 30 
เปนรอยละ 59.78 และบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย  

 



 -  24  - 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย : พันบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละ
ของการถือหุน เงินลงทุน (ราคาทนุ) 

  (ลานบาท)  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  
    2549 2548
เงินลงทุนโดยบริษัทฯ      

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด      
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 120 19.00 342,915 342,915 
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 

    345,243 345,243 
บวก :  สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน    345,983 254,659 

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด    691,226 599,902 

เงินลงทุนบริษัทอื่น      
บริษัท เอ็กซเรย คอมพิวเตอร อุรุพงษ จํากัด วินิจฉัยโรคดวย

เครื่องเอกซเรย 
80 5.11 4,520 4,520 

บริษัท ศูนยคอมพิวเตอร จํากัด  - - 25 25 
บริษัท เครือพญาไทเอกซเรย จํากัด ใหเชาเครื่อง          

มือแพทย 
130 - 3 3 

บริษัท วินสโตร จํากัด ขายสง-ปลีกสินคา
อุปโภคบริโภค 

142 0.36 226 226 

บริษัท ไทยจัดการลองสเตย จํากัด ธุรกิจนําเที่ยว 25 2.12 531 531 
บริษัท ทรัยสเตท แอลเลอรยี จํากัด  - - - - 

    5,305 5,305 
หัก : สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทนุ    (254) (254) 

เงินลงทุนบริษัทอื่น - สุทธิ    5,051 5,051 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ 

   
696,277 604,953 

บริษัทอื่นท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย      
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนาย                  

ยาสมุนไพร 
80 0.60 290 290 

หัก : สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทนุ    (66) (66) 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ    224 224 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงินรวม    696,501 605,177 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 
 (หนวย : พันบาท) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
กิจการ ทุนชําระแลว 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปนผลรับ 

    30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  
    2549 2548 2549 2548
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 2,310 7,762 

รวม    67,650 67,650 2,310 7,762 

หัก : คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    (12,333) (12,333)   
รวมเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - สุทธิ    55,317 55,317   

7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2549 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย : พันบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

บริษัทฯ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 13,453,640 4,189,715 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 1,793,465 843,700 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธติามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (100,353) (1,116) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (675,813) (210,649)  
สินทรัพยถาวรสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 2,300,824 - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 16,771,763 4,821,650 

  ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดคํานวณ คาเสื่อมราคา
สําหรับอาคารสวนที่ตีราคาเพิ่ม โดยโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารไปตัดคาเสื่อมราคาใน  
งบกําไรขาดทุนเปนจํานวนเงินประมาณ 36.3 ลานบาท 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งส่ิงปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งมี
บางสวนไปจดจํานองและวางเปนประกันไวกับธนาคารแหงหนึ่ง เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะ
ยาว ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 9 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

อาคารและอุปกรณตลอดจนสินคาของบริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัยใน
เดือนพฤศจิกายน 2548 อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไดทําประกันอุบัติภัยกับบริษัทประกันภัยในประเทศแหง
หนึ่งซึ่งคุมครองความเสียหายของทรัพยสินจากเหตุการณดังกลาว บริษัทยอยยังมิไดบันทึกผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยที่ถูกทําลายและเสียหาย และจํานวนเงินชดเชยสําหรับทรัพยสินที่เสียหายที่จะไดรับ
จากการประกันภัยในงบการเงินสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 เนื่องจากจนถึงวันที่ในรายงาน 
บริษัทยอยและบริษัทประกันภัยยังอยูระหวางการประเมินมูลคาความเสียหายของทรัพยสินดังกลาว อยางไร
ก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทยอยเชื่อมั่นวาจะไดรับการชดเชยจากการประกันภัยสําหรับสินทรัพยที่ถูกทําลาย
และเสียหายเต็มจํานวน หรือถามี บริษัทยอยจะมีผลขาดทุนที่ไมมีสาระสําคัญจากเหตุการณดังกลาว  

บริษัทยอย 

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการ
ประเมินราคาที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงที่มีอยู ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2538 และไดบันทึกบัญชีใหมตาม
ราคาประเมินซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระตามรายงานการประเมินลงวันที่ 5 มกราคม 2539 สวนที่
เพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และสวนปรับปรุงจากการตีราคาสินทรัพยมีจํานวนเงินรวม
ประมาณ 28.39 ลานบาท 

ในระหวางป 2544 บริษัทยอยดังกลาวไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยถาวร ไดแก ที่ดิน อาคาร 
และสวนปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค โดยผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ซ่ึงราคาที่ประเมินใหมนี้มี
มูลคาสูงกวาราคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยถาวรดังกลาว อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยอยไมไดมีการ
เปรียบเทียบบัญชีรายตัวของสินทรัพยที่ไดมีการประเมินใหมกับรายงานการประเมิน ดังนั้น บริษัทยอยจึงยัง
ไมไดบันทึกสินทรัพยถาวรดวยราคาประเมินดังกลาว 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 บริษัทยอยดังกลาวซึ่งมีสถานะเปนบริษัทรวมในขณะนั้นไดจัดใหมีการ
ประเมินราคาสินทรัพยถาวร ไดแก ที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคารโดยผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง 
โดยบริษัทยอยดังกลาวไดบันทึกบัญชีใหมตามราคาประเมิน ซ่ึงสวนที่เพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีของที่ดิน 
อาคารและสวนปรับปรุงจากการตีราคาสินทรัพย มีจํานวนเงินรวมประมาณ 61.1 ลานบาทและ 109.7 ลาน
บาทตามลําดับ โดยบริษัทฯรับรูสวนไดเสียจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มดังกลาวตามสัดสวนการถือหุนใน
อัตรารอยละ 28 เปนจํานวนเงินประมาณ 47 ลานบาท 

8.  เงินเบิกเกินบัญชี 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศ เปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 323 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 158 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ 50 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2548 : 50 ลานบาท) โดยจายดอกเบี้ยในอัตรา ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ําของธนาคาร 



 

                                                                                                                                             (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. เงินกูยืมระยะยาว 

 รายละเอียดเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีดังนี้ : - 
 (หนวย :ลานบาท)  

    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว     

   วงเงิน สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา ผูใหกู กูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม ระยะเวลาเงินกู งวดชําระคืนเงินตน งวดชําระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 

เฉพาะบริษัทฯ           

1. 17 ธันวาคม 2544 ธนาคารในประเทศ 2,300 310 975 1,285 9 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

2. 26 มีนาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 20 3 5 8 7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

3. 19 พฤศจิกายน 2547 ธนาคารในประเทศ 85 21 39 60 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
4. 13 มกราคม 2548 ธนาคารในประเทศ 139 35 92 127 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

5. 13 มกราคม 2548 ธนาคารในประเทศ 102 25 53 78 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

6. 5 ตุลาคม 2548 ธนาคารในประเทศ 350 53 271 324 7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

7. 29 กันยายน 2548 ธนาคารในประเทศ 45 9 32 41 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
8. 1 ธันวาคม 2548 ธนาคารในประเทศ 600 - 600 600 9 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

9. 1 มีนาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 340 - 340 340 7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

10. 29 มีนาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 54 7 30 37 4 ป 10 เดือน ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

รวมเงินกูยืมเฉพาะของบริษัทฯ  463 2,437 2,900     
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                                                                                                                                             (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องมือแพทยรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตและอุปกรณบางสวนเปน
ประกันเงินกูยืมระยะยาวขางตน 

 (หนวย :ลานบาท)  
    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว     
   วงเงิน สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา ผูใหกู กูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม ระยะเวลาเงินกู งวดชําระคืนเงินตน งวดชําระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 
บริษัทยอย           
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด         

1. 18 ธันวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 487 50 242 292 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 1 กันยายน 2548 ธนาคารในประเทศ 220 - 212 212 7ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
3. 27 มกราคม 2549 ธนาคารในประเทศ 7 1 6 7 9ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด         
1. 1 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 140 7 83 90 6 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด         
1. 9 พฤษภาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 400 43 257 300 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 8 กันยายน 2547 ธนาคารในประเทศ 37 7 17 24 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด         
1. 29 มีนาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 330 - 330 330 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด         
1. 27 ธันวาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 150 - 150 150 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด         
1. 20 ตุลาคม 2539 ธนาคารในประเทศ 679 26 397 423 13 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 20 ตุลาคม 2533 ธนาคารในประเทศ 679 26 397 423 13 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด         
1. 11 ธันวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 50 13 3 16 4ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 28 พฤษภาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 700 - 461 461 13ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท วัฒนเวช จํากัด         
1. 27 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารในประเทศ 135 32 76 108 7 ป ทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)         
1. 11 ตุลาคม 2544 ธนาคารในประเทศ 1,700 176 1,271 1,447 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 26 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 185 25 154 179 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
3. 2 มิถุนายน 2548 ธนาคารในประเทศ 165 33 32 65 6 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
4. 29 พฤษภาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 56 8 48 56 4 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท  เออรวิ่ง เชอริเดน เอสอี จํากัด         
1. 26 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 115 15 96 111 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท  สมิติเวช ศรีราชา จํากัด        
1. 18 ธันวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 160 32 80 112 7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 13 สิงหาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 60 14 46 60 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
3. 29 พฤษภาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 50 - 9 9 7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

รวมเงินกูยืมของบริษัทยอย  508 4,367 4,875     

รวมเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย  971 6,804 7,775     
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

บริษัทฯ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 6,771 2,592 
บวก: กูเพิ่ม 992 517 
       : เงินกูยืมของบริษัทยอยที่ซื้อมาในระหวางงวด 500 - 
หัก : จายคืนเงินกู (488) (208) 

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

10. เจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

30 มิถุนายน 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

30 มิถุนายน 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 318,694 352,907 87,576 108,493 
หัก : ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (31,993) (36,156) (8,169) (10,406) 

รวม 286,701 316,751 79,407 98,087 
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (118,063) (115,794) (38,984) (37,280) 

เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – 
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 168,638 200,957 40,423 60,807 

      เจาหนี้เชาซื้อ 

 เจาหนี้เชาซ้ือ ประกอบดวยสัญญาเชาซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเชาซ้ือหลายสัญญาโดยมีเงื่อนไขชําระ
หนี้เปนรายเดือนรวม 32 – 60 งวด  

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทหลายแหงเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 
สําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือนรวม 36 – 60 งวด และเมื่อครบกําหนด
สัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซ้ืออุปกรณดังกลาวไดในราคาที่กําหนดในสัญญา  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. การปรับโครงสรางการถือหุน 

 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯลดทุน     
จดทะเบียนซึ่งยังไมออกจําหนาย จํานวน 17,089,892 หุนพรอมทั้งไดมีมติใหบริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
จํานวน 20,000,000 หุน ซ่ึงบริษัทฯไดถือเปนการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนในคราวเดียวกันเมื่อวันที่     
28 ตุลาคม 2548 ทําใหบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ินจํานวน 1,183,410,108 บาท 

นอกจากนี้ที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯปรับโครงสรางการถือหุนภายในกลุม 
โดยการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดจากผูถือหุนกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออก ซ่ึงประกอบดวยบริษัท
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด บริษัท วัฒนเวช จํากัด และบริษัท
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด โดยมีเงื่อนไขวา ผูถือหุนของกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออกดังกลาว
จะตองซื้อหุนของบริษัทฯดวยเงินคาหุนทั้งจํานวนที่ไดรับชําระจากบริษัทฯจากการเขาซื้อหุนของบริษัท
ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หุนของบริษัทฯที่เสนอขายตอผูถือหุนของกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออกจะ
ประกอบดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 20 ลานหุนดังกลาวขางตนและ/หรือหุนของบริษัทที่
กรุงเทพพัทยาถืออยู ซ่ึงจะเสนอขายตอผูถือหุนกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออกในราคาเดียวกันคือ 14.59 
บาทตอหุน โดยจะเปนการขายหุนของบริษัทฯที่บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด ถืออยูทั้งจํานวนจน
หมดกอน แลวจึงขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการขจัดการถือหุน
ไขวระหวางบริษัทฯและบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาว โดยมีการชําระเงินเพื่อซ้ือหุน
ระหวางกันและมีการออกจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯแกผูถือหุนกลุมโรงพยาบาลภาคตะวันออกเพิ่มเติม
จากหุนของบริษัทฯที่ซ้ือคืนมาจากบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด รวมทั้งสิ้น 17,627,692 หุน           
ทําใหทุนออกจําหนายของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีจํานวน 1,181,037,800 หุน มูลคาหุนละ            
1 บาท และมีสวนเกินทุนเพิ่มขึ้นจากการออกจําหนายหุนดังกลาวจํานวนประมาณ 239.6 ลานบาท 

 นอกจากนี้ผลของการปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาว ทําใหบริษัทยอยแหงหนึ่งมีกําไรจากการเขา
ทํารายการดังกลาว จํานวนสุทธิประมาณ 305 ลานบาท ซ่ึงไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการปรับ
โครงสรางการถือหุน” ในสวนเกินทุนและ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีหุนสามัญของบริษัทฯที่ถือโดย
บริษัทยอยสองแหงจํานวน 3,082,995 หุน มูลคารวมประมาณ 45 ลานบาท ซ่ึงไดแสดงไวเปนรายการหักใน           
สวนของผูถือหุนเพื่อแสดงสวนของผูถือหุนของบริษัทฯสุทธิในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ 
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12. เงินปนผลจาย 

ที่ประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติให
จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,181,037,800 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 
0.50 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 590.5 ลานบาท และจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.29 ลาน
บาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในวันที่ 28 เมษายน 2549 

13. การลงทุนในงวดปจจุบัน 

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย
ใหม คือ Angkor Pisith Co., Ltd. บริษัท โรงพยาบาลราชสีมา ธนบุรี จํากัด และ บริษัท กรุงเทพประกัน
สุขภาพ จํากัด และบริษัทฯไดลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท กรุงเทพพัทยา จํากัด จนทําใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยน
สถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย นอกจากนี้บริษัทยอยคือ บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ไดลงทุน
เพิ่มเติมในหุนสามัญของบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด ซ่ึงเดิมเปนบริษัทรวมของบริษัท สมิติเวช จํากัด 
(มหาชน) และไดเปลี่ยนสถานะมาเปนบริษัทยอย โดยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ ซ้ือและหนี้สินที่
รับภาระมาปรากฏ ณ วันที่ซ้ือมีดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 128,836 
เงินลงทุนระยะสั้น 34,354 
ลูกหนี้การคา  - สุทธิ 130,395 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 36,639 
ดอกเบี้ยคางรับ  36,000 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 23,205 
เงินลงทุน 180,897 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 2,300,824 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 5,531 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 5,817 
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(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงิน (133,316) 
เจาหนีก้ารคา (149,408) 
เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกีย่วของกัน (3,245) 
คาใชจายคางจาย (181,065) 
หนี้สินหมนุเวยีนอ่ืน (125,403) 
เงินกูยืมระยะยาว (499,653) 

หนี้สินไมหมนุเวยีนอ่ืน (3,419) 

สินทรัพยสุทธิ 1,786,989 
สวนเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวม                               

เปนบริษัทยอย (571,016) 
สวนเปลี่ยนแปลงของผูถือหุนสวนนอยจากการเปลี่ยนสถานะจากบรษิัทรวม                  

เปนบริษัทยอย (291,924) 

สินทรัพยสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 924,049 

บวก : คาความนิยม 482,144 

จํานวนเงินทีจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยใหมในระหวางงวด 1,406,193 

หัก : เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดของบริษัทยอย (128,836) 

สินทรัพยสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 1,277,357 

 - 32 - 



 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

14. สัญญาเชาระยะยาว 

บริษัทฯ 

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

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนอาคารจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 20 ปนับตั้งแต
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2567 กําหนดชําระคาเชาสําหรับ 17 เดือนแรก ในอัตรา
เดือนละ 200,000 บาทและเพิ่มอัตราคาเชาตามที่กําหนดไวในสัญญา สําหรับ 3 ปสุดทาย มีอัตราคาเชาเดือน
ละ 560,000 บาท  

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารรับรองผูปวยนอกของโรงพยาบาล มีกําหนดระยะเวลา
การเชา 30 ปนับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2577 โดยจะเริ่มชําระคาเชาครั้งแรกใน
วันที่ 10 ตุลาคม 2548 ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก 3 ปในอัตรารอยละ 10 ของคา
เชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อกอสรางเปนลานจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 7 ป นับตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเริ่มชําระครั้งแรกใน
วันที่  1 กันยายน 2548  ในอัตราเดือนละ 131,000 บาท และตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2549 เปนตนไป ชําระคา
เชาในอัตราเดือนละ 175,000 บาท 

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 ชําระคาเชาในอัตราเดือนละ 
100,000 บาท 
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บริษัทฯไดทําสัญญาเพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาลในที่ดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุวาบริษัทฯ
ตองยกกรรมสิทธิในอาคารใหหนวยงานราชการ และเมื่อหนวยงานราชการไดทําการตรวจรับอาคารขางตน
เรียบรอยแลว บริษัทฯจะตองทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากหนวยงานราชการโดยมีกําหนด
ระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาเชา กําหนดชําระคาเชาเปนรายป โดย 5 ปแรกจายคา
เชาในอัตราปละ 492,676 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก ๆ 5 ป และสําหรับ 5 ปสุดทายมีอัตราคาเชาปละ 
990,943 บาท อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯยังไมไดลงนามในสัญญาเชาที่ดินขางตน 
เนื่องจากยังไมไดทําการสงมอบอาคารดังกลาว 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยทําสัญญาเชาอาคารที่จอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่ 10 กันยายน 2546 
กําหนดระยะเวลาการเชา  30 ป ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2547 โดยอัตราคาเชารายปในปแรกของการเชาเทากับ 
3.39 ลานบาท และปรับทุก ๆ ป ในอัตรารอยละ 2.75 ตอป รวมเปนคาเชาทั้งสิ้น 155.11 ลานบาท และบริษัท
ยอยตกลงชําระคาเชาลวงหนาเปนจํานวน 38.78 ลานบาท ตามระยะเวลาที่กําหนดคาเชา สวนที่เหลือจาย
ชําระเปนรายเดือนสุทธิจากคาเชาลวงหนาในอัตรารอยละ 85 ของคาเชา นอกจากนี้บริษัทยอยไดทําสัญญา
บริการกับบริษัทฯเดียวกันในการใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงินรวม 
103.41 ลานบาท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทยอยจายคาเชาลวงหนาแลวจํานวน 38.78 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 
: 38.78 ลานบาท)  

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินกับสมาคมบางกอกเนิสซิ่งโฮม ซ่ึงเปนผูถือหุนรายหนึ่ง เพื่อใชในการ
กอสรางโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมตั้งแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2549 บริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะจายคาเชาในอนาคตตามสัญญาดังกลาวขางตนเปนจํานวนเงิน
รวม 191 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 200 ลานบาท) 
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15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ประกอบดวย :- 

15.1 ภาระผูกพัน 
(หนวย : ลานบาท) 
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ  งบการเงินรวม 

ภาระผูกพันตามสัญญา   
-  ตามสัญญาเชาอาคารและที่ดิน (รวมสัญญาเชาระยะยาวในหมายเหตุ 3 และ 14) 674 188 
-  ตามสัญญาเชาอุปกรณสํานักงาน บริการบํารุงรักษาระบบ สัญญาเชาแและ 135 14 
       บริการอื่น ๆ   
-  ตามสัญญาเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 61 48 
-  ตามสัญญาจางตกแตงอาคารโรงพยาบาล 353 166 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา   

-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน 225 45 

รวม 1,448 461 

15.2 คดีฟองรอง 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจําเลยรวมกันกับแพทยผูเกี่ยวของในคดี
ฟองรองที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไขรายหน  2539 โดยโจทกไดเรียกรองคาเสียหายเปนเงิน
ประมาณ 659.6 ลานบาท ศาลแพงไดพิพากษ ฟองโจทกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 ขณะนี้คดี
อยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ ทั้ ริหารของบริษัทยอยไดรวมปรึกษากับที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทยอยและมีความเห็นวาคํ ของโจทกจะไมเปล่ียนแปลงคําพิพากษาของศาล
แพงที่ยกฟองโจทกดังกลาว  

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บ ังกลาวเปนจําเลยรวมกันกับแพทยผูเกี่ยวของใน
คดีฟองรองที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไข งในป 2545 โดยโจทกไดเรียกรองคาเสียหายเปนเงิน
ประมาณ 39.40 ลานบาท คดีดังกลาวกําลังอยูใ างการพิจารณาของศาลชั้นตน ทั้งนี้ฝายบริหารของ
บริษัทยอยและทนายความของบริษัทยอยมีความเห าคําตัดสินของศาลจะไมกอใหเกิดความเสียหายแก
บริษัทยอย 

บริษัทยอยแหงหนึ่งมีหนี้สินที่อาจจะ จากการเปนจําเลยในคดีฟองรองเงินประกันการ
กอสรางอาคารเปนจํานวนเงิน 14.37 ลานบาท าวอยูในการพิจารณาคดีของศาลลมละลายกลาง 

ึ่งในป
าใหยก
งนี้ฝายบ
าอุทธรณ

ริษัทยอยด
รายหนึ่
นระหว

็นว

เกิดขึ้น
คดีดังกล
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16. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักใน นเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น ได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่แสดงไว

านทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

17. 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญ น ครั้งที่ 1/2549 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือ ปร มมีประกัน และมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู/ทรัสตี 
ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ (ยกเวนประเทศสห ิกา) และ/หรือผูลงทุนสถาบันในประเทศ เปนเงิน
สกุลตางประเทศ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทในวงเ ิน 5,000 ลานบาท  ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับแต
วันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ ทั้งนี้มอบอํานาจใหคณะกรรมการและหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมี
อํานาจในการกําหนดและแกไขรายละเอียดเงื่อนไขที่เก กับการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพครั้งนี้ โดยเงินที่
ไดรับจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ บริษัท เพื่อชําระคืนหนี้เงินกูยืมใหกับเจาหนี้ เปน
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และ เพื่อรองรับเสริมสรางและขยายศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวยัง ิอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนจด
ทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 2,372,308 มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 
2,372,308 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 410,108 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 
1,181,037,800 บาท   

นอกจากนี้ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบ บริษัทฯอีกจํานวน 131,226,422 บาท แบงออกเปน
หุนสามัญจํานวน 131,226,422 หุน มูลคาท หุนละ 1 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
1,181,037,800 บาท เพิ่มขึ้นเปนทุนจดทะเบียนใ วน 1,312,264,222 บาท  เพื่อรองรับการใชสิทธิ
แปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ในกร ุนเหลือจากการที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพขางตนใช
สิทธิไมครบตามจํานวนหุนที่สํารองไว หรือจากการจองซื้อหุนกูแปลงสภาพไมครบทั้งจํานวนตามที่เสนอ
ขาย (แลวแตกรณี) ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุนสวนที่เหลือ
ดังกลาวในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแก นวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการ กลต. ที่ กจ.12/2543 เร่ือง การขออน  และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ทั้งนี้ 
รายละเอียดในการจัดสรร เชน เงื่อนไข ระยะเวลา ยละเอียดอ่ืน ๆ ของการจัดสรรหุนดังกลาวใหอยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากํา อไป รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลต. ที่เกี่ยวของ  

สวนงา
 ราย

ในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนง
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ผูถือหุ
ะเภทไ
รัฐอเมร
งินไมเก

ี่ยว
ฯจะนําไปใช

ไดมีมต
หุน 

 1,183,

ียนของ
ี่ตราไว
หมจําน
ณีที่มีห

บุคคลใ
ุญาต

 หรือรา
หนดต

 - 36 - 



 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและ ียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 20 และ 
21 มิถุนายน 2549 เรียบรอยแลวตามลําดับ 

กฎาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติให
นอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว  และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯไดออกหุนกู

แปลงสภาพ
รอยล
นักล
เหรีย
เทากั
สิงคโ นดไถถอนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ถาไมมีการไถถอนหรือแปลง
สภาพหุนก
114.4
สามัญ
หุนก
ถอน ขของหุนกู 

18. การอนุมัติง

ี่               
15 สิงหาคม 2549 

 

เพิ่มทุนจดทะเบ

 เมื่อวันที่ 6 กร
บริษัทฯออกและเส

 ชนิดระบุช่ือผูถือและไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู/ทรัสตี ระยะเวลา 5 ป อัตราดอกเบี้ย
ะ 3.75 ตอป  จํานวนรวม 124,000 หนวย ใหแกนักลงทุนตางประเทศทั้งจํานวน (โดยยกเวนไมขายตอ
งทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ในราคาหนวยละ 1,000 เหรียญสหรัฐ คิดเปนมูลคาทั้งส้ิน 124 ลาน
ญสหรัฐ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทจํานวน 4,731,840,000 บาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสหรัฐ
บ 38.16 บาท) โดยหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดรับอนุมัติใหเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศ
ปร หุนกูแปลงสภาพนี้มีกําห

ูดังกลาวกอนวันครบกําหนดไถถอนบริษัทฯจะทําการไถถอนหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 
1 ของมูลคาตอหนวยเทียบเทาเงินบาท ผูถือหุนกูมีสิทธิในการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุน
ของบริษัทฯในราคา 36.30 บาทตอหุน ซ่ึงราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไดภายใตเงื่อนไขของ

ูที่กําหนดไว หุนกูแปลงสภาพนี้สามารถถูกไถถอนไดกอนวันครบกําหนดไถถอนโดยมีเงื่อนไขการไถ
ภายใตเงื่อนไ

บการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯแลวเมื่อวันท
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