
 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

 



 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือน และหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบ
กระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 ของ บริษัท กรุงเทพดสิุตเวชการ 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูล
ในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทาน
ของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถาม
บุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จงึใหความเช่ือม่ันนอยกวาการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจายังไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน
ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพยีงรายงานการสอบทาน
เทานั้น 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) และบริษทัยอย และ            
งบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขแตไดใหขอสังเกต
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมใน             
งบการเงินเฉพาะกิจการจากวธีิสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ
บันทึกอาคารในงบการเงินรวมจากราคาท่ีประเมินใหมเปนราคาทุนเดิม ตามรายงานลงวนัท่ี 20 กุมภาพันธ 2551 
งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกจิการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ณ ท่ีนี้ เปนสวนหนึ่ง
ของงบการเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืน
ใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานนั้น  

 
 
 

สายฝน  อินทรแกว 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2551  



(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,970,898           963,602              490,094              169,248              
เงินลงทุนช่ัวคราว 69,912                56,674                8                          8                          
ลูกหน้ีการคา 2

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 916                     4,883                  6,433                  8,249                  
กิจการอ่ืน - สุทธิ 1,345,657           1,328,745           533,493              566,405              

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 1,346,573           1,333,628           539,926              574,654              
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 190,401              177,785              99,425                64,018                
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 -                          -                          208,762              -                          
เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 -                          -                          -                          40,000                
สินคาคงเหลือ 181,682              212,241              47,795                59,618                
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 234,666              185,798              88,863                80,520                
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,994,132           2,929,728           1,474,873           988,066              
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 17,675                17,270                -                          -                          
เงินลงทุนในบริษัทยอย 4 -                          -                          7,325,407           7,104,084           
เงินลงทุนในบริษัทรวม 5 1,688,375           943,466              1,564,949           862,786              
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - สุทธิ 6 55,317                55,317                55,317                55,317                
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 7 915,465              915,680              915,175              915,456              
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 -                          - 4,208,135           1,201                  
ดอกเบ้ียคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 3 -                          - 57,610                73,610                
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 8 19,080,752         19,296,305         5,724,529           5,838,857           
ท่ีดินท่ียังไมไดใชเพ่ือการดําเนินงาน 472,414              472,414              472,414              472,414              
คาความนิยม - สุทธิ 1,015,637           1,015,637           -                          -
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 338,332              330,805              139,251              109,950              
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 3 286,135              255,118              11,498                10,784                
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 23,870,102         23,302,012         20,474,285         15,444,459         
รวมสินทรัพย 27,864,234         26,231,740         21,949,158         16,432,525         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

1



(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 24,039                817,695              -                          680,200              
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 -                          13,627                -                          -                          
เจาหน้ีการคา
  กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 18,955                11,126                38,904                45,443                
กิจการอ่ืน 877,893              843,671              288,078              278,806              

รวมเจาหน้ีการคา 896,848              854,797              326,982              324,249              
สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป 9 362,400              1,070,391           343,800              387,072              
สวนของเจาหน้ีเชาซ้ือและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึง
   กําหนดชําระในหน่ึงป 10 108,550              118,001              16,384                15,356                
เจาหน้ีคากอสรางและเงินประกันผลงาน 236,201              210,788              36,908                51,571                
เจาหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 44,503                42,517                13,510                41,897                
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 314,135              227,726              115,541              102,780              
คาใชจายคางจาย 1,143,498           877,951              511,678              362,678              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 450,641              639,594              145,685              161,819              
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,580,815           4,873,087           1,510,488           2,127,622           
หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป 9 3,148,922           5,680,207           2,979,600           1,548,022           
เจาหน้ีเชาซ้ือและหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึง
   กําหนดชําระในหน่ึงป 10 129,766              170,333              4,692                  10,000                
หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบท่ีเปนหน้ีสิน 15 3,561,560           3,528,017           3,561,560           3,528,017           
หุนกู 16 4,992,724           - 4,992,724           -
รายไดรอตัดบัญชี 241,761              252,604              241,761              252,604              
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 24,932                17,500                7,433                  4,924                  
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 12,099,665         9,648,661           11,787,770         5,343,567           
รวมหนี้สิน 15,680,480         14,521,748         13,298,258         7,471,189           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 15 

ทุนจดทะเบียน  
หุนสามัญ 1,312,264,222 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 1,312,264           1,312,264           1,312,264           1,312,264           

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

หุนสามัญ 1,214,498,745 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
   (31 ธันวาคม 2550: หุนสามัญ 1,214,130,812 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 1,214,499           1,214,131           1,214,499           1,214,131           

สวนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 5,829,679           5,816,434           5,766,755           5,753,510           
สวนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน 7 (6,774)                 (6,491)                 (360)                    (79)                      
สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 1,175,676           1,156,655           728,481              728,481              

ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน 305,000              305,000              - -

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (45,260)               (34,702)               - -
หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบท่ีเปนทุน 15 37,212                37,353                37,212                37,353                
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 131,226              131,226              131,226              131,226              
ยังไมไดจัดสรร 2,923,561           2,494,224           773,087              1,096,714           

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 11,564,819         11,113,830         8,650,900           8,961,336           
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 618,935              596,162              - -
รวมสวนของผูถือหุน 12,183,754         11,709,992         8,650,900           8,961,336           
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 27,864,234         26,231,740         21,949,158         16,432,525         

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

3

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

รายได 
รายไดคาบริการคนไข 5,114,248           4,276,019           1,756,228           1,499,771           
รายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 38,358                40,056                10,071                -
รายไดอ่ืน 
ดอกเบ้ียรับ 7,571                  3,682                  55,039                4,192                  
เงินปนผลรับ 319                     13,942                45,765                39,825                
อ่ืน ๆ 46,751                38,972                64,859                76,599                

รวมรายไดอ่ืน 54,641                56,596                165,663              120,616              
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 39,671                5,380                  - -
รวมรายได 5,246,918           4,378,051           1,931,962           1,620,387           
คาใชจาย 
ตนทุนคารักษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 2,859,459           2,476,386           943,276              821,495              
คาใชจายในการบริหารงาน 1,167,462           1,015,258           497,759              426,592              
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 544,383              456,223              180,777              133,410              
รวมคาใชจาย 4,571,304           3,947,867           1,621,812           1,381,497           

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 675,614              430,184              310,150              238,890              

ดอกเบ้ียจาย (146,050)             (175,272)             (144,606)             (103,807)             

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (178,745)             (124,443)             (77,998)               (61,720)               

กําไรสุทธิสําหรับงวด 350,819              130,469              87,546                73,363                

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 339,417              123,376              87,546                73,363                

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 11,402                7,093                  
350,819              130,469              

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท)
กําไรสุทธิท่ีเปนสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.28 0.10 0.07 0.06 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 1,214,231,893    1,181,152,798    1,214,231,893    1,181,152,798    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

รายได 
รายไดคาบริการคนไข 10,512,797         8,903,468           3,495,074           2,998,799           
รายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 77,934                66,619                19,608                -
รายไดอ่ืน 
ดอกเบ้ียรับ 9,082                  6,866                  72,119                7,084                  
เงินปนผลรับ 319                     13,942                73,548                39,825                
อ่ืน ๆ 135,985              88,932                143,002              176,188              

รวมรายไดอ่ืน 145,386              109,740              288,669              223,097              
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 86,169                6,707                  - -
รวมรายได 10,822,286         9,086,534           3,803,351           3,221,896           
คาใชจาย 
ตนทุนคารักษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 5,740,725           4,979,192           1,858,814           1,647,087           
คาใชจายในการบริหารงาน 2,268,380           2,004,145           916,377              798,722              
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 1,061,193           891,070              348,548              265,325              
รวมคาใชจาย 9,070,298           7,874,407           3,123,739           2,711,134           

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 1,751,988           1,212,127           679,612              510,762              

ดอกเบ้ียจาย (311,804)             (370,541)             (253,787)             (220,092)             

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (373,739)             (267,219)             (142,387)             (110,141)             

กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,066,445           574,367              283,438              180,529              

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,036,402           546,325              283,438              180,529              

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 30,043                28,042                
1,066,445           574,367              

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท)
กําไรสุทธิท่ีเปนสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.85 0.46 0.23 0.15 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 1,214,181,353    1,181,152,798    1,214,181,353    1,181,152,798    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 1,440,184           841,586              425,825              290,670              
ปรับรายการท่ีกระทบกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 1,061,193           891,069              348,548              265,325              

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 56,523                13,328                37,503                3,270                  

รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (18,843)               (16,303)               (18,843)               (16,303)               

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (86,169)               (6,707)                 -                          -

กําไรจากการจายชําระหน้ีกอนกําหนด (41,773)               -                          -                          -                          

รายไดจากเงินปนผลรับ (319)                    (13,942)               (73,548)               (39,825)               
กลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยถาวร (1,991)                 -                          -                          -                          

กลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน (66)                      -                          -                          -                          

คาความนิยมตัดบัญชี -                          73,726                -                          -

ดอกเบ้ียตัดจําหนายตามสัญญาเชาการเงิน 8,392                  3,500                  810                     2,030                  

ตัดจําหนายหุนกูแปลงสภาพ 34,375                55,145                34,375                55,145                

คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพตัดจําหนาย 13,390                12,641                13,390                12,641                

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพย 15,519                (18,366)               3,972                  (1,177)                 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน -                          (4,450)                 -                          -

คาใชจายดอกเบ้ียจาย 311,804              370,541              253,787              220,092              
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
และหน้ีสินดําเนินงาน 2,792,219           2,201,768           1,025,819           791,868              

สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพ่ิมขึ้น)

ลูกหน้ีการคา (69,468)               2,501                  (2,775)                 (950)                    
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวของกัน (30,737)               (10,331)               (35,620)               (62,484)               
สินคาคงเหลือ 30,559                16,190                11,823                93                       
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (48,868)               (10,720)               (8,366)                 (5,185)                 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (31,017)               (12,337)               1,399                  (374)                    

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)

เจาหน้ีการคา 42,051                (36,271)               2,733                  34,197                
เจาหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวของกัน 1,986                  16,728                (28,387)               (7,003)                 
คาใชจายคางจาย 323,729              459,468              84,040                156,991              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (42,529)               (264,553)             (16,134)               (71,563)               
รายไดรอตัดบัญชี 8,000                  54,000                8,000                  54,000                
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 7,432                  (36,223)               2,509                  (10,204)               

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,983,357           2,380,220           1,045,041           879,386              
จายดอกเบ้ีย (364,757)             (402,339)             (188,826)             (250,033)             
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (292,558)             (278,044)             (129,390)             (58,341)               

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,326,042           1,699,837           726,825              571,012              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินฝากท่ีมีภาระค้ําประกัน (เพ่ิมขึ้น)ลดลง (13,643)               41,300                -                          -                          
เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย (703,599)             (86,964)               (923,486)             (170,106)             
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน -                          12,914                -                          17,289                
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 34,675                13,942                113,548              583,348              
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 12,038                21,224                1,839                  17,538                
เงินสดจายซ้ือสินทรัพยถาวร (934,814)             (1,618,163)          (276,737)             (542,005)             
เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับแกกิจการท่ีเก่ียวของกันเพ่ิมขึ้น -                          -                          (192,762)             (115,750)             
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                          -                          (4,455,739)          -                          
รับชําระเงินใหกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                          -                          248,805              -                          
สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น (8,716)                 (19,768)               (4,611)                 (11,415)               
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,614,059)          (1,635,515)          (5,489,143)          (221,101)             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (793,656)             50,049                (680,200)             120,000              

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกันลดลง (13,627)               (2,024)                 -                          -
เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาว 3,457,580           905,485              3,438,000           390,000              
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (6,654,169)          (340,715)             (2,049,694)          (78,396)               
เงินสดจายชําระเจาหน้ีเชาซ้ือและหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน (79,495)               (82,032)               (9,852)                 (22,417)               
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุนกู 4,991,975           -                          4,991,975           -                          
เงินปนผลจาย (607,065)             (590,518)             (607,065)             (590,518)             

เงินปนผลที่บริษัทยอยจายใหผูถือหุนสวนนอย (6,230)                 (22,730)               -                          -
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 295,313              (82,485)               5,083,164           (181,331)             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 1,007,296           (18,163)               320,846              168,580              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 963,602              1,101,049           169,248              60,450                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 1,970,898           1,082,886           490,094              229,030              

0 0
ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด :-
รายการท่ีไมใชเงินสด
  สินทรัพยซ้ือภายใตสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาซ้ือ 21,085                87,197                4,762                  -                          
  เจาหน้ีคาซ้ือสินทรัพย (146,426)             (63,090)               -                          -                          
  เจาหน้ีกอสรางและเงินประกันผลงาน 25,413                (100,631)             (14,663)               (5,666)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

สวนเกินทุน
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     
การแปลงสภาพหุนกู 15 368                  13,245             - - - - (141)                    - - - 13,472            

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - (283)                - - - - - - - (283)                

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

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - (10,558)           - - - - (10,558)           

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 1,036,402       30,043            1,066,445       

จายเงินปนผล 11 - - - - - - - - (607,065)         - (607,065)         

สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - - (7,270)             (7,270)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2551 1,214,499       5,829,679        (6,774)             1,175,676       305,000          (45,260)           37,212                131,226            2,923,561       618,935          12,183,754     

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       
การแปลงสภาพหุนกู 15 2,680               96,504             - - - - (1,030)                 - - - 98,154            

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - 236,672          - - - - - - - 236,672          

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - (2,149)             - - - - (2,149)             

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 546,325          28,042            574,367          

จายเงินปนผล 11 - - - - - - - - (590,518)         - (590,518)         

สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - - (42,877)           (42,877)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 1,183,718       4,721,595        915,809          739,493          305,000          (22,112)           49,033                131,226            1,741,873       492,145          10,257,780     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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       
การแปลงสภาพหุนกู 15 368                  13,245            - - (141)                  - - 13,472            
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - (281)                - - - - (281)                
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 283,438          283,438          
จายเงินปนผล 11 - - - - - - (607,065)         (607,065)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2551 1,214,499       5,766,755       (360)                728,481              37,212              131,226          773,087          8,650,900       

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       
การแปลงสภาพหุนกู 15 2,680               96,504            - - (1,030)               - - 98,154            
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน - - 236,672          - - - - 236,672          
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 180,529          180,529          
จายเงินปนผล 11 - - - - - - (590,518)         (590,518)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 1,183,718       4,658,671       915,809          427,123              49,033              131,226          650,251          8,015,831       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนเกินทุน

7 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ” ไดจัดตั้งข้ึนเปนบริษัท
จํากัดตามกฎหมายไทย และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2537 บริษัทฯ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักคือ กิจการโรงพยาบาล โดยมีท่ีอยูจดทะเบียน
เลขท่ี 2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการใน งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงิน
สดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

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

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 51    สินทรัพยไมมีตัวตน 
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มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 
(ปรับปรุง 2550) ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) 
ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) และ ฉบับท่ี 51 ไม
มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 

สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ีมีผลกระทบกับงบการเงินสําหรับงวดปจจุบันมีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหบริษัทฯไมตองตัดจําหนายคาความนิยม
รวมท้ังคาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจอีกตอไป แตบริษัทฯตองทดสอบการดอยคาของคาความ
นิยมและแสดงคาความนิยมดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม ในกรณีคาความนิยมติดลบให
ประเมินการระบุและการวัดมูลคาสินทรัพยหนี้สินและหนี้ท่ีอาจเกิดข้ึนของผูถูกซ้ือใหมรวมท้ัง
ประเมินตนทุนการรวมธุรกิจใหมกอนรับรูสวนเกินท่ีคงเหลือเขางบกําไรขาดทุนทันที โดยใหถือ
ปฏิบัติสําหรับคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจซ่ึงมีขอตกลงต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตน
ไป สวนคาความนิยมท่ีรับรูกอนหนานี้ บริษัทฯสามารถใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป โดยหยุดตัด
จําหนายคาความนิยมแตตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยม ในกรณีคาความนิยมติดลบบริษัทฯ 
จะตองปรับปรุงคาความนิยมติดลบท่ีมีอยูเขากําไรสะสมตนงวดโดยเร่ิมต้ังแตงวดปบัญชีแรกท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 

1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550  

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ยกเวนการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับคา
ความนิยม ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 1.3 
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2. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 - คางชําระไมเกิน 3 เดือน 442 4,273 3,197 7,735 
 - คางชําระ 3 ถึง 6 เดือน 354 364 498 403 
 - คางชําระ 6 ถึง 12 เดือน 87 225 2,704 85 

 - คางชําระมากกวา 12 เดือน 33 21 34 26 

รวมลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 916 4,883 6,433 8,249 

กิจการอ่ืน     
 - คางชําระไมเกิน 3 เดือน 1,101,419 1,116,222 428,884 416,163 
 - คางชําระ 3 ถึง 6 เดือน 201,492 148,405 80,398 94,900 
 - คางชําระ 6 ถึง 12 เดือน 78,207 84,253 45,262 55,834 

 - คางชําระมากกวา 12 เดือน 69,171 37,907 41,095 24,152 

รวมลูกหน้ีกิจการอื่น 1,450,289 1,386,787 595,639 591,049 

หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (104,632) (58,042) (62,146) (24,644) 

รวมลูกหน้ีกิจการอื่น - สุทธิ 1,345,657 1,328,745 533,493 566,405 

รวมลูกหน้ีการคา – สุทธิ 1,346,573 1,333,628 539,926 574,654 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัท
เหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

รายการ นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม 

รายไดคารักษาพยาบาล ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
รายไดคาวิเคราะหแลบ ราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน ราคาที่ตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราที่ธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาทั่วไป 
ซื้อและจําหนายทรัพยสิน ราคาที่ตกลงตามความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ 
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รายการธุรกิจท่ีสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย                            
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ - - 4.6 3.4 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 39.3 57.6 
ดอกเบ้ียรับ - - 52.1 2.2 
เงินปนผลรับ - - 14.3 25.9 
รายไดอื่น - - 6.3 10.5 
ตนทุนบริการ - - 64.5 55.7 
คาใชจายอื่น - - 29.7 44.7 
ขายเครื่องมือแพทย - - - 16.6 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ 0.3 - - - 
ดอกเบี้ยรับ - 0.7 - 0.7 
เงินปนผลรับ - - 31.1 - 
รายไดอื่น 0.2 0.2 0.2 - 
ตนทุนบริการ 11.5 7.7 3.3 2.5 
คาใชจายอื่น 14.8 2.7 14.8 2.7 
ดอกเบี้ยจาย - 0.1 - - 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ 0.3 2.8 0.1 2.3 
ตนทุนบริการ 1.0 - 1.0 - 
คาใชจายอื่น 2.3 7.6 2.2 7.4 
เงินปนผลจาย 51.7 57.8 51.7 57.8 
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รายการธุรกิจท่ีสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย                            
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ - - 9.2 11.5 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 94.2 116.0 
ดอกเบี้ยรับ - - 69.2 4.1 
เงินปนผลรับ - - 38.9 25.9 
รายไดอื่น - - 15.0 19.9 
ตนทุนบริการ - - 119.5 112.0 
คาใชจายอื่น - - 61.4 79.9 
ขายเครื่องมือแพทย - - - 16.6 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ 0.3 - 0.3 - 
ดอกเบี้ยรับ - 1.4 - 1.4 
เงินปนผลรับ - - 34.3 - 
รายไดอื่น 0.3 0.5 0.3 - 
ตนทุนบริการ 20.0 14.5 5.9 5.4 
คาใชจายอื่น 34.1 6.7 34.1 6.7 
ดอกเบี้ยจาย 0.1 0.2 - - 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลบ 0.7 5.9 0.3 4.4 
ตนทุนบริการ 4.1 0.8 4.1 0.8 
ดอกเบี้ยจาย - 0.1 - - 
คาใชจายอื่น 6.5 10.1 6.3 8.4 
เงินปนผลจาย 51.7 57.8 51.7 57.8 
ขายเงินลงทุนในหุนสามัญ - 17.3 - 17.3 
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ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ไดแสดงแยกตางหากใน           
งบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน      
บริษัทยอย - - 5,949 4,155 
บริษัทรวม 128 47 47 - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 788 4,836 437 4,094 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 916 4,883 6,433 8,249 

     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน      
รายไดคาท่ีปรึกษาและบริหารงานคางรับ     
บริษัทยอย - - 22,878 36,137 

รวม - - 22,878 36,137 
     
อ่ืนๆ     
บริษัทยอย - - 73,290 27,537 
บริษัทรวม 179,038 165,693 3,257 187 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 11,363 12,092 - 157 

รวม 190,401 177,785 76,547 27,881 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 190,401 177,785 99,425 64,018 

     
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 208,762 - 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 208,762 - 

     
เงินปนผลคางรับ – กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - - 40,000 

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - - 40,000 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 4,208,135 1,201 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 4,208,135 1,201 

     
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 57,610 73,610 

รวมดอกเบ้ียคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 57,610 73,610 

     
ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวของกัน                      

(รวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ)     
บริษัทรวม 138,845 140,334 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 138,845 140,334 - - 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทรวม - 10,000 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน - 3,627 - - 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - 13,627 - - 

     
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 27,293 43,068 
บริษัทรวม 18,955 10,888 11,611 2,375 
บริษัทที่เก่ียวของกัน - 238 - - 

รวมเจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 18,955 11,126 38,904 45,443 

     
เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 12,601 34,594 
บริษัทรวม 17,224 5,342 649 5,246 

   บริษัทที่เก่ียวของกัน 27,279 37,175 260 2,057 

รวมเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 44,503 42,517 13,510 41,897 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 มิถุนายน 2551 สามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธันวาคม
2550 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

30 มิถุนายน 
2551 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทรวม 10,000 - (10,000) - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 3,627 - (3,627) - 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 13,627 - (13,627) - 
 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม
2550 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

30 มิถุนายน 
2551 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - 218,762 (10,000) 208,762 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - 218,762 (10,000) 208,762 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย 1,201 4,455,739 (248,805) 4,208,135 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 1,201 4,455,739 (248,805) 4,208,135 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะส้ันและระยะยาวระยะเวลา      3 - 5 
ป กับบริษัทยอยหลายแหง จํานวนเงินรวม 4,417 ลานบาท โดยคิดดอกเบ้ียสําหรับเงินใหกูยืมแก
กิจการท่ีเกี่ยวของกันในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (FDR) บวกรอยละ 2.50 ตอป และมีกําหนด
ชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนและมีกําหนดชําระคืนเงินตนตามท่ีระบุไวในสัญญา  
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ดอกเบ้ียคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 
จํานวนเงิน 67.22 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 83.19 ลานบาท) ซ่ึงคางชําระเปนระยะเวลานาน บริษัทฯ
ไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวเปนจํานวนเงิน 9.58 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 9.58 ลานบาท) ท้ังนี้ฝาย
บริหารเช่ือวาคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเพียงพอ  

สัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาล 

บริษัทฯ 

บริษัทฯบริการรับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอย ซ่ึงไดกําหนดคาจางบริหารงานเปนอัตรา
รอยละของรายไดคาบริการคนไขสุทธิ 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางบริหารงานโรงพยาบาลกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 10 
ป และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก โดยคิดคาจางบริหารงานจากสัดสวนผลการดําเนินงานตามขอตกลง
ท่ีระบุไวในสัญญาและชําระคาจางบริหารงานเปนรายเดือน เร่ิมชําระงวดแรกต้ังแตเดือนมิถุนายน 2545 

สัญญาเชาระยะยาว 

บริษัทฯ 

ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับบริษัทฯเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อ
ประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุใน
สัญญา ตอมาบริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาเชาท่ีดินเปนเวลา 3 ป โดยบริษัทยอยตองชําระคาเชา
เปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญาเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2550 

บริษัทยอย 

เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปน
ระยะเวลา 3 ป เพื่อปลูกสรางอาคารโดยบริษัทยอยแหงนั้นตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุ
ในสัญญาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547 ตอมาวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2549 บริษัทยอยดังกลาวไดตอสัญญาเชา
ท่ีดินเปนเวลา 3 ป โดยบริษัทยอยตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญาเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 
มกราคม 2550 

ในป 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อ
ใชดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยบริษัทยอยดังกลาวตองชําระคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา 
เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2548 ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการตอสัญญา 
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สัญญาบริการ 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการกับบริษัทฯและบริษัทยอยอ่ืน โดยบริษัทฯและบริษัทยอยอ่ืน 
ตองชําระคาบริการเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา 

สัญญาบริการขนสงผูปวยทางอากาศ 

บริษัทรวม 

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2550 บริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาใหบริการขนสงผูปวยทางอากาศกับบริษัทฯ
เปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันเร่ิมใหบริการและสามารถตอสัญญาออกไปไดอีก บริษัทฯตองชําระ
คาบริการตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาเบ้ียประชุม และเงิน
บําเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 16.76 ลานบาท และเฉพาะกิจการ 9.01 ลานบาท  

ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทฯไดคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวจํานวนเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและวงเงินเบิกเกินบัญชี 
จํานวนเงิน 1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 (หนวย: พันบาท) 

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

   
30 มิถุนายน 

2551 
31ธันวาคม

2550 
30 มิถุนายน 

2551 
31ธันวาคม

2550 
30 มิถุนายน 

2551 
30 มิถุนายน 

2550 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (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 14,780 
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 
จํากัด 

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 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรงุเทพ ราชสีมา จํากัด 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 - 11,104 
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส 

(ประเทศไทย) จํากัด 
เซ็นทรัลแลบ    10 ลานบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 14,250 - 

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 100.00 100.00 338,323 177,000 - - 
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 

การลงทุน 35 ลานบาท 100.00 100.00 35,000 35,000 - - 

บริษัท โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จํากัด โรงพยาบาล 160 ลานบาท 100.00 100.00 160,000 100,000 - - 
บริษัท เพชรบุรีตดัใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล      1 ลานบาท 100.00 100.00 999 999 - - 
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด ประกันสุขภาพ 105 ลานบาท 99.94 99.94 47,027 47,027 - - 
รวมเงินลงทนุในบริษัทยอย     7,325,407 7,104,084 38,883 25,884 
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กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวชศรีราชา จํากัด  

ในระหวางป 2551 บริษัทยอยไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด จากผูถือหุน
เดิมจํานวนรวม 37,000 หุน ในราคาหุนละ 25 บาท รวมเปนเงิน 0.93 ลานบาท ทําใหบริษัทยอยมี
อัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มเปนรอยละ 66.03  

บริษัท โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิรค จํากัด  

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

กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd  

ในไตรมาสท่ีส่ี ป 2550 Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนจาก 20,000 ลานเรียล เปน 40,000 ลานเรียล โดยออกหุนสามัญจํานวน 5,000 หุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 4,000,000 เรียล บริษัทฯไดใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนท้ังจํานวน และไดชําระเงินคาหุน
ท้ังหมดใน ป 2551 เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 161.32 ลานบาท บริษัทฯยังคงมีอัตราสวนถือหุนในบริษัท
ดังกลาวรอยละ 100 
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5. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
(หนวย: พนับาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 
ทุนชําระ 
แลว 

อัตรารอยละของ
การถือหุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30    31  วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน 

   

 มิถุนายน 
2551 

ธันวาคม 
2550 

30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ผลิตและ      

จําหนายยา 
21.4 ลานบาท 49.00 49.00 89,373 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 

อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 666 3,110 101 101 

Siam Reap Land Investment Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 455 1,458 101 101 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  อสังหาริมทรัพย 20 ลานเรียล 49.00 49.00 83 5,802 88 88 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิส
เซส จํากัด 

บริการ 100 ลานบาท 49.00 49.00 36,857 37,787 50,859 50,859 

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด 
(มหาชน)  

โรงพยาบาล 120 ลานบาท 38.24 26.18 1,557,059 805,594 1,459,800 757,637 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ    1,685,944 942,437 1,564,949 862,786 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย         
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด 
 

ภัตตาคารและ
ประกอบการ
อาหารสุขภาพและ
บริการจัดการ
อาคารและสถานท่ี 

5 ลานบาท 26.00 26.00 2,038 1,029 
 

  

Al Ghaith Bangkok Dusit 
Management Services LLC. 

บริหารการจัดการ 0.15 ลาน
เหรียญสหรัฐ
อาหรับดีแรหม 

30.00 - 393 -   

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย    2,431 1,029   

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม    1,688,375 943,466   
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  (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 
สวนแบงกําไรจาก 

เงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลรับ 

 30 มิถุนายน 
2551 

30 มิถุนายน   
2550 

30 มิถุนายน 
2551 

30 มิถุนายน   
2550 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ     
บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 8,963 6,825 6,825 - 
บริษัท คูล แอนด จอย จํากัด - - - - 
บริษัท เอส อาร พร็อพเพอรต้ี อินเวสทเมนท จํากัด 131 282 - - 
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 164 130 - - 
Phnom Penh First Property Co., Ltd.  - - - - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด (930) (859) - - 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  76,832 - 27,531 - 
บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย     
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 1,009 329 - - 
Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC. - - - - 

รวม 86,169 6,707 34,356 - 

กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ 

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 

ในไตรมาสท่ีหนึ่ง ป 2551 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด 
(มหาชน) จากผูถือหุนเดิม จํานวนรวม 1.45 ลานหุน ในราคาหุนละ 480 บาท รวมเปนเงิน 694.43  ลาน
บาท ทําใหบริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มเปนรอยละ 38.24 

กลุมธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับโรงพยาบาล 

Al Ghaith Bangkok Dusit Management Services LLC 

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

สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2551 จํานวนประมาณ 77 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 7 ของกําไรสุทธิสําหรับงวดคํานวณข้ึนจาก          
งบการเงิน ซ่ึงผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวม และจํานวนรวมประมาณ 9 ลานบาท 
หรือเทากับรอยละ 1 ของกําไรสุทธิสําหรับงวดคํานวณข้ึนจากงบการเงินท่ีจัดทําโดยบริษัทเหลานั้น
และยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น 
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6. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 
 (หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
กิจการ 

ทุนชําระ
แลว 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปนผลรับ 

    
30 มิถุนายน

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
30 มิถุนายน

2551 
30 มิถุนายน

2550 
บริษัทที่เก่ียวของกัน        
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด โรงพยาบาล   300,000 10.00 31,650 31,650 - - 
0บริษัท 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. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หนวย: พันบาท) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ 
ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

อัตรารอยละ
ของการถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) 

  
 

 
30 มิถุนายน

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
เงินลงทุนโดยบริษัทฯ      
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด      
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 415,367 - 1,770 1,770 
บริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 150 0.13 208 208 
1บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 125 0.20 350 350 
    2,328 2,328 
หัก: สวนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน    (360) (79) 
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด    1,968 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 ธุรกิจนําเท่ียว 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    915,175 915,456 
บริษัทอ่ืนที่ถือหุนโดยบริษัทยอย      
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนายยาสมุนไพร 80 0.60 290 290 
หัก: สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน    - (66) 
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - สุทธิ    290 224 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงินรวม    915,465 915,680 
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8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2551 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551  19,296,305 5,838,857 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 834,886 266,836 
ตีราคาที่ดินเพ่ิม 19,021 - 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธติามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (27,297) (5,811) 
โอนเขา/โอนออกระหวางงวด (18,955) (30,378) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (1,041,311) (344,975) 
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 1,991 - 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 16,112 - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 19,080,752 5,724,529 

9. เงินกูยืมระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 มี
รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 6,750,598 1,935,094 
บวก: กูเพ่ิม 3,457,580 3,438,000 
หัก:  จายคืนเงินกู (6,654,169) (2,049,694) 
กําไรจากการจายชําระหน้ีกอนกําหนด (41,773) - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (914) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 3,511,322 3,323,400 
หัก:  สวนที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงป (362,400) (343,800) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงป 3,148,922 2,979,600 
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ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดออกหุนกูจํานวนรวม 5,000 ลานบาท ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 16 และบริษัทฯและบริษัทยอยไดใชเงินรับจากการออกหุนกูดังกลาวเพื่อจาย
ชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเกือบท้ังหมด และไดไถถอนการจํานองและจํานําสินทรัพย
เพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินท้ังหมดแลว นอกจากนี้ บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับ
ธนาคารแหงหนึ่งในวงเงิน 3,438 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจํา (FDR) บวกรอยละ 2 ตอปตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียและเงินตนเปนราย
เดือนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา เงินกูยืมดังกลาวระบุเง่ือนไขใหบริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถ
นําทรัพยสินของบริษัทฯและบริษัทยอยไปคํ้าประกันใดๆ และระบุขอปฎิบัติและขอจํากัด                
บางประการท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตาม 

10. เจาหนี้เชาซ้ือและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  
2551 

31 ธันวาคม    
2550 

30 มิถุนายน  
2551 

31 ธันวาคม    
2550 

เจาหน้ีเชาซื้อเเละหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 264,351 318,088 22,946 27,617 

หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (26,035) (29,754) (1,870) (2,261) 

รวม 238,316 288,334 21,076 25,356 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงป (108,550) (118,001) (16,384) (15,356) 

เจาหน้ีเชาซื้อเเละหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - 
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงป 129,766 170,333 4,692 10,000 

เจาหนี้เชาซ้ือ 

เจาหนี้เชาซ้ือ ประกอบดวยสัญญาเชาซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเชาซ้ือหลายสัญญาโดยมีเง่ือนไข
ชําระหนี้เปนรายเดือนรวม 32 - 60 งวด  

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทหลายแหงเพื่อจัดหาเคร่ืองมือทางการแพทย 
และยานพาหนะสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือนรวม 36 - 60 
งวด และเม่ือครบกําหนดสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซ้ืออุปกรณดังกลาวไดใน
ราคาท่ีกําหนดในสัญญา  
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11. เงินปนผลจาย 

 ท่ีประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2550 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2550 ไดมีมติอนุมัติให
จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,181,037,800 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุน
ละ 0.50 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 590.5 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือน
พฤษภาคม 2550  

 ท่ีประชุมสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2551 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติให
จายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,214,130,812 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุน
ละ 0.50 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 607.1 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือน
เมษายน 2551 

12. สัญญาเชาระยะยาว 

 บริษัทฯ 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อกอสรางเปนอาคารจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 20 ป
นับตั้งแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2547 ถึงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2567 กําหนดชําระคาเชาสําหรับ 17 เดือน
แรก ในอัตราเดือนละ 200,000 บาทและเพิ่มอัตราคาเชาตามท่ีกําหนดไวในสัญญา สําหรับ 3 ป
สุดทาย มีอัตราคาเชาเดือนละ 560,000 บาท  

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อกอสรางอาคารรับรองผูปวยนอกของโรงพยาบาล มีกําหนด
ระยะเวลาการเชา 30 ปนับต้ังแตวันท่ี 28 กันยายน 2547 ถึงวันท่ี 27 กันยายน 2577 โดยจะเร่ิมชําระคา
เชาคร้ังแรกในวันท่ี 10 ตุลาคม 2548 ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท และเพิ่มอัตราคาเชาทุก 3 ปใน
อัตรารอยละ 10 ของคาเชารายเดือนตามอัตราสุดทายของแตละชวง 3 ป 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อกอสรางเปนลานจอดรถ มีกําหนดระยะเวลาการเชา 7 ป นับตั้งแต
วันท่ี 1 กันยายน 2548 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเร่ิมชําระคร้ัง
แรกในวันท่ี  1 กันยายน 2548  ในอัตราเดือนละ 131,000 บาท และต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2549 เปน
ตนไป ชําระคาเชาในอัตราเดือนละ 175,000 บาท 
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 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินแหงหนึ่งมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2549 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2579 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน โดยเร่ิมชําระคร้ังแรกในวันท่ี 5 
มกราคม 2549 ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2570 เปนตนไป ชําระคาเชา
ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเพื่อกอสรางอาคารโรงพยาบาลในท่ีดินของราชการ ซ่ึงตามสัญญาระบุวาบริษัทฯ
ตองยกกรรมสิทธิในอาคารใหหนวยงานราชการ เม่ือหนวยงานราชการไดทําการตรวจรับอาคาร
ขางตนเรียบรอยแลว ในป 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางจากหนวยงาน
ราชการโดยมีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญาเชา กําหนดชําระคาเชา
เปนรายป โดย 5 ปแรกจายคาเชาในอัตราปละ 492,676 บาท และเพ่ิมอัตราคาเชาทุก ๆ 5 ป และ
สําหรับ 5 ปสุดทายมีอัตราคาเชาปละ 990,943 บาท  

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทยอยทําสัญญาเชาอาคารท่ีจอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันท่ี 10 กันยายน 2546 
กําหนดระยะเวลาการเชา  30 ป ตั้งแตวันท่ี 8 ธันวาคม 2547 รวมเปนคาเชาท้ังส้ิน 155.11 ลานบาท 
และบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาลวงหนาแลวเปนจํานวน 38.78 ลานบาท ตามระยะเวลาที่กําหนดคา
เชา สวนท่ีเหลือจายชําระเปนรายเดือน นอกจากนี้บริษัทยอยไดทําสัญญาบริการกับบริษัทเดียวกันใน
การใหบริการในอาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงินรวม 103.41 ลานบาท 

 บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับสมาคมแหงหนึ่งซ่ึงเปนผูถือหุนรายหนึ่ง เพื่อใชในการกอสราง
โรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมต้ังแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได  
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13. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ประกอบดวย 

13.1 ภาระผูกพัน 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ภาระผูกพันตามสัญญา   
-  ตามสัญญาเชาอาคารและที่ดิน  
 (รวมสัญญาเชาระยะยาวในหมายเหตุ 12) 

745 175 

-  ตามสัญญาเชาอุปกรณและสัญญาบริการอ่ืน 268 160 
-  ตามสัญญาเพื่อจัดหาและซอมบํารุงเครื่องมือทางการแพทย 70 - 
-  ตามสัญญาคากอสรางและตกแตงอาคาร 316 36 
หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา   

-  จากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน 64 15 

รวม 1,463 386 

13.2 คดีฟองรอง 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยแหงหนึ่งมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเปนจําเลยในคดีฟองรองเงินประกันการกอสราง
อาคารเปนจํานวนเงิน 14.37 ลานบาท คดีดังกลาวอยูในการพิจารณาคดีของศาลลมละลายกลาง ซ่ึง
บริษัทยอยดังกลาวไดตั้งสํารองเผ่ือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวในบัญชีแลวเปนจํานวนเงิน 13 
ลานบาท 

14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญตามท่ี
แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวได 
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15. ทุนเรือนหุน/หุนกูแปลงสภาพ 

เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2549 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออก
และเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีประกัน และมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุน
กู/ทรัสตี ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา) และ/หรือผูลงทุนสถาบันใน
ประเทศ เปนเงินสกุลตางประเทศ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท  
ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีออกหุนกูแปลงสภาพ ท้ังนี้มอบอํานาจใหคณะกรรมการและหรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดและแกไขรายละเอียดเง่ือนไขท่ีเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพคร้ังนี้ โดยเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ บริษัทฯจะ
นําไปใชเพื่อชําระคืนหนี้เงินกูยืมใหกับเจาหนี้ เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และ เพื่อ
รองรับเสริมสรางและขยายศักยภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวยังไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนจด
ทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 2,372,308 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 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 มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
1,181,037,800 บาท เพิ่มข้ึนเปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,312,264,222 บาท เพื่อรองรับการใช
สิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพ
ขางตนใชสิทธิไมครบตามจํานวนหุนท่ีสํารองไว หรือจากการจองซ้ือหุนกูแปลงสภาพไมครบท้ัง
จํานวนตามที่เสนอขาย (แลวแตกรณี) ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรและ
เสนอขายหุนสวนท่ีเหลือดังกลาวในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ.12/2543 เร่ือง 
การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ท้ังนี้ รายละเอียดในการจัดสรร เชน 
เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการจัดสรรหุนดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากําหนดตอไป รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ  
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บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 20 และ 
21 มิถุนายน 2549 เรียบรอยแลวตามลําดับ 

เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติ
ใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว  และเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯได
ออกหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือและไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู/ทรัสตี ระยะเวลา 5 ป 
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.75 ตอป  จํานวนรวม 124,000 หนวย ใหแกนักลงทุนตางประเทศท้ังจํานวน 
(โดยยกเวนไมขายตอนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ในราคาหนวยละ 1,000 เหรียญสหรัฐ คิด
เปนมูลคาท้ังส้ิน 124 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทจํานวน 4,731,840,000 บาท (ณ 
อัตราแลกเปล่ียนคงท่ีท่ี 1 เหรียญสหรัฐเทากับ 38.16 บาท) โดยหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดรับอนุมัติ
ใหเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร หุนกูแปลงสภาพนี้มีกําหนดไถถอนในวันท่ี 
12 กรกฎาคม 2554 ถาไมมีการไถถอนหรือแปลงสภาพหุนกูดังกลาวกอนวันครบกําหนดไถถอน
บริษัทฯจะทําการไถถอนหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 114.41 ของมูลคาตอหนวยเทียบเทาเงิน
บาท ผูถือหุนกูมีสิทธิในการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯในราคา 36.30 
บาทตอหุน ซ่ึงราคานี้อาจมีการเปล่ียนแปลงแกไขไดภายใตเง่ือนไขของหุนกูท่ีกําหนดไว หุนกูแปลง
สภาพนี้สามารถถูกไถถอนไดกอนวันครบกําหนดไถถอนโดยมีเง่ือนไขการไถถอนภายใตเง่ือนไข
ของหุนกู 

หุนกูแปลงสภาพมีขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการท่ีบริษัทฯตองปฏิบัติตาม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 48 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน” กําหนดใหกิจการท่ีออกหุนกูแปลงสภาพตองแสดงองคประกอบของหนี้สินแยกจากสวนท่ี
เปนสวนของเจาของเพ่ือแสดงรายการในงบดุล ดังนั้น ณ วันออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวบริษัทฯ 
ไดแยกองคประกอบของหน้ีสินและองคประกอบของสวนของเจาของออกจากกัน โดยองคประกอบ
ของหนี้สินนั้นไดคํานวณจากกระแสเงินสดของเงินตนและดอกเบ้ียท่ีตองจายในอนาคตคิดลดดวย
อัตราดอกเบ้ียในตลาดที่เปนอยูขณะน้ัน ในสวนองคประกอบของสวนของเจาของคือผลตางระหวาง
ราคาตามบัญชีของหุนกูแปลงสภาพหักดวยสวนท่ีเปนองคประกอบของหน้ีสิน 

หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนหนี้สินแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายจนกวามีการแปลงสภาพเปนหุน
สามัญ หรือครบอายุการชําระคืนของหุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนทุนซ่ึงกําหนดข้ึน ณ วันท่ีออก
หุนกูจะไมมีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปหากไมมีการแปลงสภาพหุนกูกอนวันครบ
กําหนด 
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จนถึง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ไดมีการแปลงสภาพหุนกูจํานวน 31,830 หุน เปนหุนสามัญจํานวน 
33,460,945 หุน ในราคาหุนสามัญหุนละ 36.30 บาทตอหุน ทําให ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ
มีทุนออกจําหนายจํานวนท้ังส้ิน 1,214,498,745 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท และมีสวนเกินทุนเพิ่มข้ึนจาก
การแปลงคาหุนกูดังกลาวจํานวนรวมจํานวน 1,204.5 ลานบาท 

16. หุนกู 

เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2550 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและ
เสนอขายหุนกูสกุลเงินบาทในวงเงินมูลคาไมเกิน 7,000 ลานบาท โดยอาจออกในครั้งเดียวหรือหลายคร้ัง 
เพื่อใชในการชําระคืนหนี้ปจจุบันและเพ่ิมชองทางในการหาแหลงเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย 

เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯไดออกหุนกูไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือและไมดอยสิทธิและ
ไมมีสวนลด จํานวนรวม 5,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาท้ังส้ิน 5,000 
ลานบาท โดยแบงเปน 2 ชุด คือ หุนกู อายุ 3 ป มูลคารวม 3,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.11 
ตอป และ หุนกุ อายุ 5 ป มูลคารวม 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.84 ตอป โดยมีกําหนด
ชําระดอกเบ้ียทุกคร่ึงป 

หุนกูมีขอปฎิบัติบางประการท่ีบริษัทฯตองปฏิบัติตาม เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน การจายปน
ผล การจําหนายจายโอนทรัพยสิน เปนตน 

17. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯแลวเม่ือวันท่ี 
11 สิงหาคม 2551 
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