
 

 

 
 
 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
รายงาน และงบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2549 



 

 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงิน
สดรวม สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 ของบริษัท  กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ดวย
เชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจายังไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบ
ทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 

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 : 14 พฤศจิกายน 2549 
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ยั

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

(หนวย : พันบาท)
งบการเงิ า ินรวม งบก รเงนเฉพาะของบริษัทฯ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
หมายเหตุ 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) ( งไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงิ ะ ยการ ี  งินสดแล รา เทยบเทาเ นสด 878,531 528,950 84,118               100,760             
เงิ ุ ั่นลงทนชวคราว 626,615 747 135,008             8                        
ลู ี้ คากหนการ 2 

กิ ี่ ี่  กันจการทเกยวของ 3 2,108 13,967 5,120                 4,482                 
อ่ืน ๆ สุ ิ - ทธ 1,007,845 550,448 514,038             221,618             

รวมลู ี้ คา สุ ิกหนการ  - ทธ 1,009,953 564,415 519,158             226,100             
ลู ี้อ่ืน กิ ี่ ี่  กันกหน  - จการทเกยวของ 3 - 2,797 52,816               18,889               
เงิ กูยื ั้ กิ ี่ ี่  กันนให มระยะสนแก จการทเกยวของ 3 - - 35,000               -
สิ  งเ ือนคาค หล 169,158 160,861 49,273               70,005               
สิ ั  ุ ี อ่ืน สุ ินทรพยหมนเวยน  - ทธ 387,912 181,678 115,534             96,890               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,072,169 1,439,448 990,907 512,652 
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝ ี่มี ้ํ ันากธนาคารท ภาระคาประก 13,796 20,609 - 7,440                 
เงิ ุ ิษั  ริษั  ึ่ ั ึ ดยวิธีส  ียนลงทนในบร ทยอยและบ ทรวมซงบนทกโ วนไดเส 4 75,282 576,079 8,346,218 5,708,672 
เงิ ุ ิษั ื่น สุ ินลงทนในบร ทอ  - ทธ 6 55,317 55,317 55,317               55,317               
เงิ ุนร ื่น สุ ินลงท ะยะยาวอ  - ทธ 5 1,671,647 605,177 1,671,423          604,953             
เงิ กูยื กกิ ี่ ี่  กันนให มระยะยาวแ จการทเกยวของ 3 - - 1,201                 1,201                 
ดอกเบี้  รับ กิ ี่ ี่  กัน สุ ิยคาง  - จการทเกยวของ  - ทธ 3 - 15,393 77,688               92,999               
ที่ดิน าร ะอุ  สุ ิอาค แล ปกรณ - ทธ 7 17,354,098 13,414,253 5,074,191          4,189,715          
ที่ดิ ี่ยั    ื่ ํ นิ นนท งไมไดใชเพอการดาเ นงา 438,927 438,927 438,927             438,927             
ค ิ สุ ิาความนยม - ทธ 1,136,469 736,653 - -
สิ ั  มีตั ื่น สุ ินทรพยไม วตนอ  - ทธ 300,890 246,212 74,937               41,519               
สิ ั   ุ ี อ่ืน สุ ินทรพยไมหมนเวยน  - ทธ 122,446 129,136 13,981               10,909               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 21,168,872 16,237,756 15,753,883 11,151,652 
รวมสินทรัพย 24,241,041 17,677,204 16,744,790 11,664,304 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ยั

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)
งบการเงิ า ินรวม งบก รเงนเฉพาะของบริษัทฯ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
หมายเหตุ 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) ( งไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เงิ ิ กิ ั ี ะเงิ ูยื ั้นจ ั าร ินนเบกเ นบญชแล นก มระยะส ากสถาบนก เง 8 535,969             251,536             420,000             180,000             
เงิ ูยื ั้นนก มระยะส 100,000             104,050             - -
เงิ ูยื ั้ กกิ ี่ ี่  กันนก มระยะสนจา จการทเกยวของ 3 21,253               10,000               - -
เจาหนี้การคา
  กิ ี่ ี่  กันจการทเกยวของ 3 20,984               16,762               24,098               7,335                 

อ่ืนๆ 711,049             624,151             252,649             233,106             
รวมเจ ี้ คาาหนการ 732,033             640,913             276,747             240,441             
ส ิ ูยื ี่ถึ ํ ดชํ ึ่ วนของเงนก มระยะยาวท งกาหน าระภายในหนงป 9 670,671             776,491             153,417             426,450             
สวนของเจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง
   กํ ดชํ ึ่ าหน าระภายในหนงป 10 123,281             115,794             38,772               37,280               
เจ ี้ค   แล งิ กั งานาหน ากอสราง ะเ นประ นผล 321,477             179,908             138,837 96,024 
เจ ี้อ่ืน กิ ี่ ี่  กันาหน  - จการทเกยวของ 3 1,806                 12,028               28,394               16,696               
ภาษี ิ ดนิติบุ ค จเงนไ คคล าง าย 203,403             118,868             63,000               114,232             
ค จ  จาใช ายคาง าย 816,347             364,462             425,547             134,107             
หนี้สิ มุ ี อ่ืนนห นเวยน 580,866             263,506             155,427             109,535             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,107,106 2,837,556 1,700,141 1,354,765 
หนี้สินไมหมุนเวียน

ผลขา ุ ี่ ิ ว งิ ุ ิษั  ึ่ ั ึ ดยวิธีส  ียดทนทเกนก าเ นลงทนในบร ทยอยซงบนทกโ วนไดเส 4 - - - 2,853                 
เงิ ูยื สุ ิ  ี่ถึ ํ ดชํ ึ่ นก มระยะยาว - ทธจากสวนท งกาหน าระภายในหนงป 9 5,482,105          5,994,854          1,095,292          2,165,650          
หุ ู ง พ ค กอบที่  นี้สินนกแปล สภา  - อง ประ เปนห 17 4,588,500          - 4,588,500          -
เจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึง
   กํ ดชํ ึ่ าหน าระภายในหนงป 10 176,620             200,957             31,335 60,807               
รายได ั ั ีรอตดบญช 241,645             183,431             241,644             183,431             
หนี้สิ ม ุ ี อ่ืนนไ หมนเวยน 16,756               42,868               12,822               7,200                 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 10,505,626 6,422,110 5,969,593 2,419,941 
รวมหนี้สิน 14,612,732 9,259,666 7,669,734 3,774,706 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ยั

  

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)
งบการเงิ า ินรวม งบก รเงนเฉพาะของบริษัทฯ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
หมายเหตุ 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) ( งไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
ทุ ื หุนนเรอน 17 
   ทุนจดทะเบียน  

หุนสามัญ 1,312,264,222 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
(31 ธั คม หุ มัญ หุน มู  ุ ะ ทนวา  2548 : นสา  1,183,410,108 ลคาหนล  1 บา ) 1,312,264        1,183,410          1,312,264          1,183,410          

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 
หุนสามัญ 1,181,037,800 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
(31 ธั คม หุ มัญ หุน มู  ุ ะ ทนวา  2548 : นสา  1,163,410,108 ลคาหนล  1 บา ) 11 1,181,038          1,163,410          1,181,038          1,163,410          

สวนเกินทุน
ส ิ ู  ุ มัญวนเกนมลคาหนสา 11 4,562,167          4,322,607          4,562,167          4,322,607          
ส ิ ุนจ เปลี่ ู  งิ ุนวนเกนท ากการ ยนแปลงมลคาเ นลงท 5 450,818             254,660             450,818             254,660             
ส ิ ุนจ ตี าที่ดิ ะอา รวนเกนท ากการ ราค นแล คา 989,958             963,797             989,958             963,797             
ผลต ปรั  ื ุนางจากการ บโครงสรางการถอห 11 305,000             - 305,000 -

หุ ู ง พ ค กอบที่  ุนนกแปล สภา  - อง ประ เปนท 17 50,063               - 50,063               -
กําไรสะสม

จั ว สํ ตาดสรรแล  - ารอง มกฎหมาย 118,341             118,341             118,341             118,341             
ยั  จังไมได ดสรร 1,472,923          1,066,783          1,472,923          1,066,783          

ผลต แปลงค บก งินางจากการ าง ารเ (10,271)              - (10,271)              -
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 9,120,037 7,889,598 9,120,037 7,889,598 
หุ ง ิษั ี่ถื ยบริษั นขอ บร ทฯท อโด ทยอย 11 (44,981) - (44,981)              -
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 553,253 527,940 - -
รวมสวนของผูถือหุน 9,628,309 8,417,538 9,075,056 7,889,598 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 24,241,041 17,677,204 16,744,790 11,664,304 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงิ า ินรวม งบก รเงนเฉพาะของบริษัทฯ

2549 2548 2549 2548
รายได 

รายไดค ริ คนไขาบ การ 4,236,375          2,743,222          1,515,998          1,142,406          
รายไดอ่ืน 

รายได จํ  ครื่ ดื่มจากการ าหนายอาหารและเ อง 77,425               34,554               5,638                 9,780                 
ดอกเบี้ ับยร 6,440                  -                       663                    1,504                 
อ่ืน ๆ 48,240 49,268 49,128 9,931 

รวมรายไดอ่ืน 132,105           83,822               55,429               21,215               
ส  ํ งิ ุ มวิธีส  ียวนแบงกาไรจากเ นลงทนตา วนไดเส 4,302                 30,900               218,246             72,196               

รวมรายได 4,372,782 2,857,944 1,789,673 1,235,817 
คาใชจาย 

ต ุ  ั า ื่น ๆนทนคารกษาพยาบ ลและอ 2,415,786          1,477,569          793,831             642,446             
ค จ ริาใช ายในการบ หารงาน 1,272,136          1,046,777          471,932             317,206             
ค าราตอบแทนกรรมก 8,280                 6,376                 4,811                 4,774                 

รวมคาใชจาย 3,696,202 2,530,722 1,270,574 964,426 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 676,580 327,222 519,099 271,391 
ดอกเบี้ยจาย (160,119) (66,798) (93,419) (27,984)
ภาษีเงินได (136,681) (59,055) (63,000) (54,823)
กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 379,780 201,369 362,680 188,584 
กํ ุ ิส ี่  งผูถื ุ  าไรสทธ วนทเปนขอ อหนสวนนอย (17,100)              (12,785)              - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 362,680 188,584 362,680 188,584 

กําไรตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไรสุทธิ 0.31 0.16 0.31 0.16 

จํ หุ มั ั ี่  ้ํ ัก หุน)านวน นสา ญถวเฉลยถวงนาหน  ( 1,177,954,805    1,163,410,108    1,177,954,805    1,163,410,108    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 -  4  -



  

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงิ า ินรวม งบก รเงนเฉพาะของบริษัทฯ

2549 2548 2549 2548
รายได 

รายไดค ริ คนไขาบ การ 11,313,387         7,289,300          4,081,965          3,119,040          
รายไดอ่ืน 

รายได จํ  ครื่ ดื่มจากการ าหนายอาหารและเ อง 158,767             101,295             20,873               27,226               
ดอกเบี้ ับยร 18,088               3,083                 799                    6,193                 
อ่ืน ๆ 128,830 110,124 129,702 40,265 

รวมรายไดอ่ืน 305,685           214,502             151,374             73,684               
ส  ํ งิ ุ มวิธีส  ียวนแบงกาไรจากเ นลงทนตา วนไดเส 32,743               113,273             567,437             263,378             

รวมรายได 11,651,815 7,617,075 4,800,776 3,456,102 
คาใชจาย 

ต ุ  ั า ื่น ๆนทนคารกษาพยาบ ลและอ 6,381,999          3,950,381          2,222,348          1,770,228          
ค จ ริาใช ายในการบ หารงาน 3,493,954          2,699,836          1,224,621          871,404             
ค าราตอบแทนกรรมก 24,600               19,549               13,630               14,479               

รวมคาใชจาย 9,900,553 6,669,766 3,460,599 2,656,111 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 1,751,262 947,309 1,340,177 799,991 
ดอกเบี้ยจาย (370,929) (197,044) (184,009) (75,439)
ภาษีเงินได (325,728) (134,132) (159,510) (127,297)
กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 1,054,605 616,133 996,658 597,255 
กํ ุ ิส ี่  งผูถื ุ  าไรสทธ วนทเปนขอ อหนสวนนอย (57,947)              (18,878)              - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 996,658 597,255 996,658 597,255 

กําไรตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไรสุทธิ 0.85 0.51 0.85 0.51 

จํ หุ มั ั ี่  ้ํ ัก หุน)านวน นสา ญถวเฉลยถวงนาหน  ( 1,176,409,765    1,163,410,108    1,176,409,765    1,163,410,108    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)
งบการเงิ า ินรวม งบก รเงนเฉพาะของบริษัทฯ

2549 2548 2549 2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 996,658 597,255 996,658 597,255 
ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 1,020,674          721,576             327,163             198,617             
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 14,909               4,293                 - 2,572                 
รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (19,787)              (18,350)              (19,787)              (18,350)              
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย (32,743)              (113,273)            (567,438)            (263,378)            
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 57,947               18,878               - -
ขา ุนจ ด  เงิ ุนดท ากการ อยคาของ นลงท - 925                    - 925                    
ค ิ ั ั ีาความนยมตดบญช 84,447               49,688               - -
ดอกเบี้ ั ํ  า ั  งินยตดจาหนายต มสญญาเชาการเ 15,317               7,267                 3,349                 2,499                 
ตั ํ  ุ ู ง พดจาหนายหนกแปล สภา 27,887               - 27,887               -
ค จ ุ ู ง พตั ํ าใช ายในการออกหนกแปล สภา ดจาหนาย 5,615                 - 5,615                 -
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพย 373                    (524)                   (1,285)                (1,232)                
ขา ุ กอั แลก ี่ ที่ยั  ิ ึ้ ิงดทนจา ตรา เปลยน งไมเกดขนจร 1,309                 520                    - -

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สิ ํ นิ นนดาเ นงา 2,172,606 1,268,255 772,162 518,908 

สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา (330,052)            (5,567)                (293,058)            (34,100)              
ลูกหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน 2,872                 8,241                 (68,927)              3,775                 
สินคาคงเหลือ 28,342               17,804               20,732               7,100                 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (184,413)            (57,456)              (18,644)              (37,123)              
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 68,007               (41,869)              (3,073)                (3,857)                

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา (58,288)              41,492               36,306               37,521               
เจาหนี้อ่ืนกิจการที่เก่ียวของกัน (13,467)              (13,126)              11,698               8,627                 
ภาษีเงินไดคางจาย 18,662               (40,302)              (51,232)              (48,141)              
ค จ  จาใช ายคาง าย 352,086             67,973               291,440             139,759             
หนี้สิ มุ ี อ่ืนนห นเวยน 164,237             178,420             49,488               (102,938)            
รายได ั ั ีรอตดบญช 78,001               48,000               78,001               48,000               
หนี้สิ ม ุ ี อ่ืนนไ หมนเวยน (29,531)              (3,299)                5,622                 (2,579)                

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,269,062 1,468,566 830,515 534,952 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)
งบการเงิ า ินรวม งบก รเงนเฉพาะของบริษัทฯ

2549 2548 2549 2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงิ ุ ั่ ิ กที่มี ้ํ ั ง( ิ่ ึ้น)นลงทนชวคราวและเงนฝา ภาระคาประกนลดล เพมข (584,701)            (91,775)              (127,560)            5,232                 
เงิ  รั ก ิษั  ริษั นปนผล บจา บร ทยอยและบ ทรวม 4,501                 36,925               35,970               36,925               
เงิ  ื้ งิ ุ ิษั  ริษั  านสดจายซอเ นลงทนในบร ทยอยและบ ทรวมในระหว งงวด (351,743)            (198,976)            (1,833,023)         (461,130)            
สิ ั สุ ิ ซื้ ริษั นทรพย ทธจากการ อบ ทยอย (1,277,392)         (33,398)              - -
เงิ  ื้ งิ ุ ิษั ื่นนสดจายซอเ นลงทนในบร ทอ (870,312)            - (870,312)            -
เงิ ับจ ข งิ ุนนสดร ากการ ายเ นลงท 469,882             - - -
เงิ ับจ ข ิ ั นสดร ากการ ายสนทรพยถาวร 29,510               4,629                 2,576                 4,041                 
เงิ  ื้ ิ ั สิ าวรนสดจายซอสนทรพย นถ (2,500,022)         (1,950,028)         (1,171,681)         (976,717)            
เงิ กูยื อ บี้  รั กิ ี่ ี่  กั งนให มและด กเ ยคาง บแก จการทเกยวของ นลดล - 102,647             15,311               111,625             
รั ํ บี้  รั ก ิษั ื่นบชาระดอกเ ยคาง บจา บร ทอ 36,000               - - -
สิ ั  มีตั ิ่ ึ้นนทรพยไม วตนเพมข (39,385)              (6,799)                (35,449)              -
ผลต แปลงค บก งินางจากการ าง ารเ (10,271)              - - -
ส ี่ อ  ูถื ุ   เปลี่ ั  ิ ุนวนเปลยนแปลงข งสวนของผ อหนสวนนอยจากการ ยนแปลงสดสวนเงนลงท 28,110               (52,481)              - -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (5,065,823) (2,189,256) (3,984,168) (1,280,024)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงิ ิ กิ ั ี ะเงิ ูยื ั้นจ ั าร ิ ิ่ ึ้นนเบกเ นบญชแล นก มระยะส ากสถาบนก เงนเพมข 151,117             585,670             240,000             590,400             
ตั๋ ินร ั้ ิ่ ึ้น( )วแลกเง ะยะสนเพมข ลดลง (4,050)                69,337               - -
เงิ ูยื ุ หรื ริษั ี่ ี่  กั ิ่ ึ้นนก มจากบคคล อบ ททเกยวของ นเพมข 11,253               10,000               - -
เงิ ูยื พิ่ ึ้นนก มระยะยาวเ มข 1,149,782          400,937             533,800             309,770             
เจ ี้  ื้ ี้สิ มสั  งิ งาหนเชาซอและหน นตา ญญาเชาการเ นลดล (119,426)            (69,912)              (31,329)              (20,764)              
เงิ  ํ ื นี้สินรนสดจายชาระคนห ะยะยาว (2,268,004)         (393,224)            (1,877,191)         (244,642)            
บริษั  ทุ ุ มั ง ิษัทยอยลง นในหนสา ญขอ บร ทฯ (44,981)              - - -
เงิ  จนปนผล าย (590,518)            (581,707)            (590,518)            (581,707)            
เงิ  ที่ ิษั   ผูถื ุ  นปนผล บร ทยอยจายให อหนสวนนอย (1,080)                - - -
เงิ ับจ เพิ่ ุนนสดร ากการ มท 257,188             - 257,188             -
เงิ ับจ ุ ู ง พนสดร ากการออกหนกแปล สภา 4,605,061          - 4,605,061          -

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,146,342 21,101 3,137,011 53,057 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 349,581 (699,589) (16,642) (692,015)
เงิ ะ ยการ ี  งิ  ณ วั   นสดแล รา เทยบเทาเ นสด นตนงวด 528,950 1,038,564 100,760 749,445 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 878,531 338,975 84,118 57,430 

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด :-
เงินสดจายในระหวางงวด :-

ดอกเบี้ ยจาย 371,121 250,258 159,751 71,689 
ภาษี ิ ดเงนไ 492,382 203,894 215,778 178,798 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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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 เร่ือง งบการเงินระหวาง
กาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดงรายการ
ใน งบดุล 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 

การคํานวณกําไรตอหุน 

เนื่องจากการปรับโครงสรางการถือหุนตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 ทําให
มีบริษัทยอยสองแหงถือหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 3,082,995 หุน ดังนั้น กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับงวด 2549 คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอก(สุทธิจากหุนสามัญของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย)และออกอยูใน
ระหวางงวดและไมมีความจําเปนที่จะตองแสดงกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวด 2549 ภายหลังการ
ออกหุนกูแปลงสภาพเนื่องจากการคํานวณกําไรตอหุนโดยสมมติวามีการแปลงสภาพหุนกูทั้งหมด
เปนหุนสามัญแสดงกําไรตอหุนที่ไมปรับลดลง 

การบันทึกคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่ม 

ในระหวางไตรมาสที่สองส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดเปลี่ยนแปลง
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 และบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 32 อีกครั้งตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 โดยบริษัทยอยตองปรับยอนหลังขอมูล
เปรียบเทียบทุกงวดที่นําเสนอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่จะมีผลบังคับในป 2550 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 25/2549 
เร่ือง การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม โดยใหทางเลือกในกรณีที่กิจการมีการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 
กิจการสามารถเลือกปฏิบัติโดยคาเสื่อมราคาที่ตัดไปสูบัญชีกําไรขาดทุน ใหคํานวณตามราคาตนทุน
เดิม สวนคาเสื่อมราคาของสวนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น ใหตัดไปสูบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ม และ
ใหกิจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีที่ใชปฏิบัติและผลกระทบตองบกําไรขาดทุน และ
กําไรตอหุนที่แตกตางไปจากวิธีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1) โดยใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม และ
บริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ไมประสงค
จะใชวิธีราคาทุนในป 2549 ก็ใหใชวิธีสวนไดเสียตามเดิมจนถึงส้ินป 2549 และใหใชวิธีราคาทุนเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2549 

2. ลูกหนี้การคา 

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

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

30 กันยายน
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

30 กันยายน 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

กิจการที่เก่ียวของกัน     
 ไมเกิน 3 เดือน 2,085 13,288 4,645 4,284 
 3 ถึง 6 เดือน 11 57 422 115 
 6 ถึง 12 เดือน 12 231 45 83 

 มากกวา 12 เดือน - 391 8 - 

รวม 2,108 13,967 5,120 4,482 

บริษัทอ่ืน     
 ไมเกิน 3 เดือน 859,003 521,675 401,128 212,850 
 3 ถึง 6 เดือน 90,966 31,969 61,502 13,504 
 6 ถึง 12 เดือน 70,059 14,443 54,470 7,291 

 มากกวา 12 เดือน 27,778 16,721 17,862 8,897 

รวม 1,047,806 584,808 534,962 242,542 

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (39,961) (34,360) (20,924) (20,924) 

ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น - สุทธ ิ 1,007,845 550,448 514,038 221,618 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,009,953 564,415 519,158 226,100 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

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

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

รายการธุรกิจที่สําคัญสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 
สามารถสรุปไดดังนี้ :- 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 สําหรับงวดสามเดือน        
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

สําหรับงวดสามเดือน         
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2549 2548 2549 2548

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวม)     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 4,592 1,157 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 34,901 1,998 
รายไดอื่น - - 1,539 3,872 
ดอกเบี้ยรับ - - 82 1,400 
ตนทุนบริการ - - 42,703 31,954 
คาใชจายอื่น - - 35,434 439 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ - - - 427,283 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 สําหรับงวดสามเดือน        

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
สําหรับงวดสามเดือน         
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2549 2548 2549 2548
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - 1,845 - 584 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - 2,760 - 1 
รายไดอื่น - 230 - 246 
ดอกเบี้ยรับ - 169 - 16 
เงินปนผลรับ - 61,740 - 61,740 
ตนทุนบริการ 6,718 7,060 3,046 6,192 
คาใชจายอื่น 7,838 381 3,919 4 
ดอกเบี้ยจาย 102 - - - 
     
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 21 1,436 - 1,436 

หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 สําหรับงวดเกาเดือน         

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือน          

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2549 2548 2549 2548
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวม)     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป - - 12,104 3,368 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน - - 79,579 3,772 
รายไดอื่น - - 13,484 11,337 
ดอกเบี้ยรับ - - 82 3,938 
กําไรจากการขายสินทรัพย - - - 396 
ตนทุนบริการ - - 96,571 86,795 
คาใชจายอื่น - - 46,761 1,782 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ - - 617,212 427,283 
ซื้อเครื่องมือแพทย - - 14,023 - 
เงินปนผลจาย - - 1,541 - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 สําหรับงวดเกาเดือน         
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือน          
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2549 2548 2549 2548

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 2 12,579 2 4,029 
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน 1,475 16,921 1,475 1,819 
รายไดอื่น 28 3,405 28 1,152 
ดอกเบี้ยรับ - 511 - 203 
เงินปนผลรับ - 98,665 - 98,665 
ตนทุนบริการ 16,852 13,791 7,929 12,084 
คาใชจายอื่น 15,574 865 11,653 4 
ดอกเบี้ยจาย 300 - - - 
ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ - 134,958 - 134,958 
เงินปนผลจาย - 17,632 - 17,632 
     
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
รายไดคารักษาพยาบาลและวิเคราะหแลป 4,540 4,849 4,690 4,849 
ดอกเบี้ยจาย - 450 - - 
เงินปนผลจาย 36,273 5,643 36,273 5,643 
ตนทุนบริการ 1,500 - 1,500 - 
คาใชจายอื่น 4,318 4,204 2,454 4,162 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

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

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

30 กันยายน
2549 

31 ธันวาคม
2548 

30 กันยายน
2549 

31 ธันวาคม
2548 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 3,269 1,369 
บริษัทรวม - 5,775 - 2,056 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,108 8,192 1,851 1,057 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 2,108 13,967 5,120 4,482 
     

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงานคางรับ     

บริษัทยอย - - 45,848 15,760 

รวม - - 45,848 15,760 
     

อ่ืนๆ     
บริษัทยอย - - 6,968 2,977 

บริษัทรวม - 2,797 - 152 

รวม - 2,797 6,968 3,129 

รวมลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน - 2,797 52,816 18,889 
     
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 35,000 - 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 35,000 - 
     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 1,201 1,201 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 1,201 1,201 
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 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 30 กันยายน
2549 

31 ธันวาคม
2548 

30 กันยายน
2549 

31 ธันวาคม
2548 

ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 77,688 77,606 
บริษัทรวม - 15,393 - 15,393 

รวมดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน - 15,393 77,688 92,999 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม 10,000 10,000 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 11,253 - - - 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 21,253 10,000 - - 

     
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 21,051 4,582 
บริษัทรวม 7,057 16,098 3,047 2,753 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 13,927 664 - - 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 20,984 16,762 24,098 7,335 

     
เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 28,394 11,906 
บริษัทรวม - 3,880 - - 

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

รวมเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 1,806 12,028 28,394 16,696 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมและใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางงวดสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธันวาคม
2548 เพิ่มขึ้น ลดลง 

30 กันยายน
2549 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม 10,000 - - 10,000 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 11,359 106 11,253 

 10,000 11,359 106 21,253 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

31 ธันวาคม
2548 เพิ่มขึ้น ลดลง 

30 กันยายน
2549 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - 35,000 - 35,000 

 - 35,000 - 35,000 

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  

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ดอกเบี้ยคางรับของเงินใหกูยืมแกบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 
จํานวนเงิน 83.19 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 83.19 ลานบาท) ซ่ึงคางชําระเปนระยะเวลานาน บริษัทฯได
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเปนจํานวนเงิน 9.58 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 9.58 ลานบาท) ทั้งนี้ ฝายบริหาร
เชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเพียงพอ และบริษัทยอยดังกลาวไดจดจํานองที่ดินเพื่อเปนหลักประกัน
แกบริษัทฯ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดใหเงินกูยืมระยะสั้นแบบไมมีหลักประกันกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง
จํานวน 35 ลานบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR บวกรอยละ 0.5 ตอป เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืน
ในเดือนพฤศจิกายน 2549 

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        
บริษัทยอยซ่ึงบันทึกตามวิธีสวนไดสวนเสีย 

 (หนวย : พันบาท) 
  ทุนชําระ อัตรารอยละของ เงินลงทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ แลว การถือหุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผลรับ 

   30 
กันยายน

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

30  
กันยายน

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

30  
กันยายน

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

30  
กันยายน

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 74,513 69,413 1,050 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 - - 

Seam Reap Land Investment  
 Co., Ltd. 

อสังหาริมทรัพย 0.005  
ลานเหรียญ

ดอลลารสหรัฐ 

49.00 - 101 - 101 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีถือหุน
โดยบริษัทฯ 

     
54,202 

 
277,590 

 
75,282 

 
502,989 

 
1,050 

 
99,715 

บริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย         
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท 
เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

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

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

     
1,300 

 
57,553 

 
- 

 
73,090 

 
- 

 
- 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียใน        
งบการเงินรวม 

     
 

55,502 

 
 

335,143 

 
 

75,282 

 
 

576,079 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย : พันบาท) 

  ทุนชําระ อัตรารอยละของ เงินลงทุน  

ชื่อบริษัท 
ประเภท
กิจการ แลว การถือหุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผลรับ 

   

30 
กันยายน 

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

30  
กันยายน 

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

30  
กันยายน 

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

30 
กันยายน 

2549 

31  
ธันวาคม 

2548 

บริษัทยอย           
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ                  
พระประแดง จํากัด 

โรงพยาบาล  105 ลานบาท 79.00 79.00 96,775 96,775 100,926 112,415 - - 

บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร                       
ซิสเท็มส จํากัด  

เซ็นทรัลแลป    75 ลานบาท 74.02 74.02 56,768 56,768 98,232 81,992 - - 

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร  
 แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

เซ็นทรัลแลป    10 ลานบาท 95.00 95.00 9,502 9,502 22,159 19,807 950 - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 
จํากัด 

โรงพยาบาล  400 ลานบาท 100.00 81.00 415,020 323,288 481,251 355,654 - - 

บริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด โรงพยาบาล      1 ลานบาท 100.00 100.00 999 999 1,163 (2,853) - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 
จํากัด 

โรงพยาบาล 500 ลานบาท 98.53 98.53 572,465 572,465 776,098 750,749 - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด โรงพยาบาล 250 ลานบาท 99.71 63.35 245,760 122,897 241,970 125,528 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด โรงพยาบาล 150 ลานบาท 100.00 100.00 150,000 150,000 155,277 133,369 - - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จํากัด โรงพยาบาล 500 ลานบาท 99.47 99.47 607,014 607,014 601,827 562,088 - - 
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 1,000 ลานบาท 92.92 92.92 1,453,948 1,453,948 2,208,594 2,008,568 - - 
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร 
จํากัด 

โรงพยาบาล 586 ลานบาท 88.31 87.57 580,341 576,325 637,349 588,789 - - 

บริษัท วัฒนเวช จํากัด โรงพยาบาล 180 ลานบาท 99.47 61.99 449,440 267,438 521,440 338,669 - - 
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร   
 เซอรวิสเซส จํากัด 

บริการ 30 ลานบาท 100.00 100.00 33,847 33,843 31,492 33,847 - - 

บริษัท บี ดี เอ็ม เอส อินเตอรเนชั่นแนล  
 เมดิเคิล เซอรวิสเซส จํากัด 

โรงพยาบาล 9,200 ลานเรียล 100.00 100.00 94,208 94,208 85,941 94,208 - - 

Angkor Pisith Co., Ltd. โรงพยาบาล 5 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐ 

80.00 - 152,044 - 149,122 - - - 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด โรงพยาบาล 280 ลานบาท 97.06 - 705,759 - 1,364,617 - 33,970 - 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา 
จํากัด 

โรงพยาบาล 300 ลานบาท 73.97 - 755,968 - 751,066 - - - 

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด ประกันสุขภาพ 95 ลานบาท 99.94 - 37,027 - 37,412 - - - 
บริษัท เอเซีย อินเตอรเนชั่นแนล  
 เฮลธแคร จํากัด 

ลงทุนใน
ตางประเทศ 

5 ลานบาท 100.00 - 5,000 - 5,000 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     6,421,885 4,365,470 8,270,936 5,202,830 34,920 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียใน
งบการเงินเฉพาะ ของบริษัทฯ 

    

6,476,087 4,643,060 8,346,218 5,705,819 35,970 99,715 

แสดงในงบดุลภายใตรายการ          

 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

      

8,346,218 5,708,672 

 

 ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุนใน
บริษัทยอย ซ่ึงบันทึกโดยวิธี
สวนไดเสีย 

      

- (2,853) 

 

       8,346,218 5,705,819  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 สวนแบงผลขาดทุนสะสมของบริษัท เพชรบุรีตัดใหมการแพทย จํากัด มี
มูลคาสูงกวากวาราคาทุนของเงินลงทุน บริษัทฯจึงไดบันทึกสวนเกินดังกลาวในบัญชี “ผลขาดทุนที่เกินกวา
เงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยตามวิธีสวนไดเสีย” ภายใตหนี้สินไมหมุนเวียนในงบดุล 

การคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และสวนแบงผลกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมบางแหงสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 จํานวนรวมประมาณ 
2.0 ลานบาท และ 5.1 ลานบาทหรือเทากับรอยละ 0.5 และรอยละ 0.5 ของกําไรสุทธิสําหรับงวดตามลําดับ (การ
คํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และสวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท
รวมบางแหงสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 จํานวนรวมประมาณ 3.1 ลานบาท 
และ 6.7 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 2 และรอยละ 2 ของกําไรสุทธิสําหรับงวดตามลําดับ) คํานวณขึ้นจาก         
งบการเงินที่ยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลานั้น 

กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด 

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

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

ในระหวางป 2549 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติม ในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด จาก
ผูถือหุนเดิม จํานวนรวม 0.43 ลานหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4.0 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุน
ในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 88.31 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด 

ในเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จํากัด จาก           
ผูถือหุนเดิมจํานวนรวม 22.19 ลานหุน ในราคาหุนละ 34 บาท รวมเปนเงินประมาณ 754.46 ลานบาท โดย
บริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเทากับรอยละ 73.97 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวชศีรราชา จํากัด  

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  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด  

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 

ตอมาในไตรมาสที่สามป 2549 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติม ในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 
จํากัด จากผูถือหุนเดิม จํานวนรวม 35,813 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 0.18 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวน
การถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99.71 

กลุมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา 

Seamreap Land Investment Co., Ltd. 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2549 ไดมีมติใหบริษัทฯจัดตั้ง 
Seamreap Land Investment Co., Ltd ในประเทศกัมพูชาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อถือครองที่ดินในประเทศ
ดังกลาว โดยไดลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0.1 ลานบาท คิดเปนอัตราสัดสวนการลงทุน
ในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 49   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

Angkor Pisith Co., Ltd. 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2549 ไดมีมติใหบริษัทฯจัดตั้ง 
Angkor Pisith Co., Ltd. ในประเทศกัมพูชาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ
ดังกลาว โดยไดลงทุนในบริษัทดังกลาวในไตรมาสที่สองเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 48.2 ลานบาท คิดเปนอัตรา
สัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 49 ตอมาในไตรมาสที่สามป 2549 บริษัท Angkor Pisit 
Co., Ltd. ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออกหุนสามัญอีกจํานวน 4,000 หุน ในราคาหุนละ 1,000 เหรียญดอลลาร
สหรัฐ ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 1,000 หุน เปน 5,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 เหรียญดอลลาร
สหรัฐ ซ่ึงบริษัทฯไดใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,510 หุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 103.8 ลานบาท 
ดังนั้น สัดสวนการถือหุนสามัญหลังเพิ่มทุนรวมทั้งส้ิน 4,000 หุน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 152 ลานบาท คิดเปน
อัตราสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 80 

กลุมธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับโรงพยาบาล 

บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จํากัด

ในเดือนกันยายน 2549 ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติ ซ้ือเงินลงทุนในบริษัท เอเชีย อินเตอร
เนชั่นแนล เฮลธแคร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนใน
ตางประเทศ จํานวน 10,000 หุนในราคาหุนละ 2.5 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 25,000 บาท ตอมาบริษัทฯได
ซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทดังกลาวจากการเพิ่มทุนจํานวนรวม 490,000 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท รวม
เปนเงินประมาณ 4.975 ลานบาท ทําใหบริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเปนอัตรารอยละ 
100 

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด  

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

(หนวย : พันบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว 
อัตรารอยละ
ของการถือหุน เงินลงทุน (ราคาทนุ) 

  (ลานบาท)  30 กันยายน 31 ธันวาคม  
    2549 2548
เงินลงทุนโดยบริษัทฯ      

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด      
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 120 19.00 342,914 342,914 
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 

    345,242 345,242 
บวก :  สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน    450,818 254,660 

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด    796,060 599,902 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น      
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 ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ

พยาบาล 
1,732.05 15.76 870,312 - 

    875,617 5,305 
หัก : สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทนุ    (254) (254) 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ    875,363 5,051 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ 

   
1,671,423 604,953 

เงินลงทุนในบริษัทอื่นโดยบริษัทยอย      
บริษัท ผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย จํากัด จําหนาย                  

ยาสมุนไพร 
80 0.60 290 290 

หัก : สํารองเผื่อการลดมูลคาเงินลงทนุ    (66) (66) 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ    224 224 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิในงบการเงินรวม    1,671,647 605,177 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ในไตรมาสที่สามป 2549 บริษัทไดซ้ือเงินลงทุนในบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา  จํากัด (มหาชน) จากผู   
ถือหุนเดิมจํานวน 273 ลานหุนในราคาหุนละ 3.1875 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 870.3 ลานบาท ทําให
บริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวคิดเปนรอยละ 15.76 

6. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 

 (หนวย : พันบาท) 

ช่ือบริษัท 
ประเภท
กิจการ ทุนชําระแลว 

อัตรา       
รอยละของ
การถือหุน เงินลงทุน (ราคาทุน) เงินปนผลรับ 

    30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน  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 และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
2549 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

บริษัทฯ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 13,414,253 4,189,715 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 2,720,257 1,208,035 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธติามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (30,814) (1,291) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (992,936) (322,268) 
คาตัดจําหนายสวนเกินจากการตีราคาอาคาร (57,146) - 

สินทรัพยถาวรสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 2,300,484 - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 17,354,098 5,074,191 

 ปจจุบันบริษัทยอยตีราคาสินทรัพยเพิ่ม โดยคาเสื่อมราคาที่ตัดไปสูบัญชีกําไรขาดทุนคํานวณตาม
ราคาตนทุนเดิม สวนคาเสื่อมราคาของสวนที่ตีราคาเพิ่มขึ้นตัดไปสูบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ม 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทยอยไดคํานวณ คาเสื่อมราคาสําหรับอาคาร
สวนที่ตีราคาเพิ่ม โดยโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารไปตัดคาเสื่อมราคาในงบกําไรขาดทุน
เปนจํานวนเงินประมาณ 57.1 ลานบาท 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมทั้งส่ิงปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งมี
บางสวนไปจดจํานองและวางเปนประกันไวกับธนาคารแหงหนึ่ง เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะ
ยาว ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 9 

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

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด 

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 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

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 กันยายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศ เปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 348 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 158 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ 50 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2548 : 50 ลานบาท) โดยจายดอกเบี้ยในอัตรา ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ําของธนาคาร 



 

                                                                                                                                             (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. เงินกูยืมระยะยาว 

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

    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว     

   วงเงิน สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา ผูใหกู กูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม ระยะเวลาเงินกู งวดชําระคืนเงินตน งวดชําระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 

เฉพาะบริษัทฯ           

1. 19 พฤศจิกายน 2547 ธนาคารในประเทศ 85 21 34 55 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

2. 13 มกราคม 2548 ธนาคารในประเทศ 139 35 83 118 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

3. 13 มกราคม 2548 ธนาคารในประเทศ 102 26 47 73 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
4. 29 กันยายน 2548 ธนาคารในประเทศ 45 9 29 38 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

5. 5 ตุลาคม 2548 ธนาคารในประเทศ 350 52 258 310 7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

6. 1 ธันวาคม 2548 ธนาคารในประเทศ 600 - 600 600 9 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

7. 29 มีนาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 54 10 44 54 4 ป 10 เดือน ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
รวมเงินกูยืมเฉพาะของบริษัทฯ  153 1,095 1,248     
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                                                                                                                                             (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องมือแพทยรวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นในอนาคตและอุปกรณบางสวนเปนประกัน
เงินกูยืมระยะยาวขางตน 

 (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 50 229 279 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 1 กันยายน 2548 ธนาคารในประเทศ 220 - 212 212 7 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
3. 27 มกราคม 2549 ธนาคารในประเทศ 7 1 6 7 9 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด         
1. 1 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 140 7 81 88 6 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด         
1. 9 พฤษภาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 400 32 268 300 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 8 กันยายน 2547 ธนาคารในประเทศ 37 8 14 22 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
3. 22 มิถุนายน 2549 ธนาคารในประเทศ 12 3 9 12 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 
2. 20 กรกฎาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 44 - 44 44 6 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 28 386 414 13 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 20 ตุลาคม 2539 ธนาคารในประเทศ 679 28 386 414 13 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด         
1. 11 ธันวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 50 13 - 13 4 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 28 พฤษภาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 700 - 534 534 13 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท วัฒนเวช จํากัด         
1. 27 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารในประเทศ 135 26 70 96 7 ป ทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)         
1. 11 ตุลาคม 2544 ธนาคารในประเทศ 1,700 191 1,221 1,412 10 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 26 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 185 25 148 173 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
3. 2 มิถุนายน 2548 ธนาคารในประเทศ 165 33 24 57 6 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
4. 29 พฤษภาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 56 10 44 54 4 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท  เออรวิ่ง เชอริเดน เอสอี จํากัด         
1. 26 ธันวาคม 2546 ธนาคารในประเทศ 115 15 92 107 10 ป ทุก 3 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัท  สมิติเวช ศรีราชา จํากัด        
1. 18 ธันวาคม 2545 ธนาคารในประเทศ 160 32 72 104 7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
2. 13 สิงหาคม 2547 ธนาคารในประเทศ 60 15 44 59 5 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 
3. 29 พฤษภาคม 2549 ธนาคารในประเทศ 50 - 23 23 7 ป ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อัตราคงที่หรืออัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป ตามที่ระบุในสัญญา 

รวมเงินกูยืมของบริษัทยอย  517 4,387 4,904     
รวมเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย  671 5,482 6,153     

 สัญญาเงินกูยมืระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอยไดระบุขอปฎิบัติและขอจํากดับางประการที่บริษัทฯและบรษิัทยอยตองปฏิบัติตาม
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 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

บริษัทฯ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 6,771 2,592 
บวก: กูเพิ่ม 1,150 534 
       : เงินกูยืมของบริษัทยอยที่ซื้อมาในระหวางงวด 500 - 
หัก : จายคืนเงินกู (2,268) (1,877) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 6,153 1,249 

10. เจาหนี้เชาซื้อและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 

30 กันยายน 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

30 กันยายน 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 333,890 352,907 77,164 108,493 
หัก : ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (33,989) (36,156) (7,057) (10,406) 

รวม 299,901 316,751 70,107 98,087 
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (123,281) (115,794) (38,772) (37,280) 

เจาหนี้เชาซื้อเเละหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – 
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 176,620 200,957 31,335 60,807 

      เจาหนี้เชาซื้อ 

 เจาหนี้เชาซ้ือ ประกอบดวยสัญญาเชาซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเชาซ้ือหลายสัญญาโดยมีเงื่อนไขชําระ
หนี้เปนรายเดือนรวม 32 – 60 งวด  

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทหลายแหงเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 
สําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือนรวม 36 – 60 งวด และเมื่อครบกําหนด
สัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซ้ืออุปกรณดังกลาวไดในราคาที่กําหนดในสัญญา  
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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 รวมทั้งส้ิน 17,627,692 หุน           
ทําใหทุนออกจําหนายของบริษัทฯมีจํานวน 1,181,037,800 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และมีสวนเกินทุนเพิ่มขึ้น
จากการออกจําหนายหุนดังกลาวจํานวนประมาณ 239.6 ลานบาท 

 นอกจากนี้ผลของการปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาว ทําใหบริษัทยอยแหงหนึ่งมีกําไรจากการเขา
ทํารายการดังกลาว จํานวนสุทธิประมาณ 305 ลานบาท ซ่ึงไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการปรับ
โครงสรางการถือหุน” ในสวนเกินทุนและ ณ วันที่ 30 กันยายน 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 รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 590.5 ลานบาท และจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.29 ลาน
บาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในวันที่ 28 เมษายน 2549 

ที่ประชุมใหญสามัญของผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2548 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 ไดมีมติอนุมัติ
ใหจายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,163,410,108 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 
0.50 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 582 ลานบาท โดยบริษัทฯไดจายเงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548  

13. การลงทุนในงวดปจจุบัน 

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย
ใหม คือ Angkor Pisith Co., Ltd. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมาจํากัด และ บริษัท กรุงเทพประกัน
สุขภาพ จํากัด บริษัท เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธแคร จํากัด และบริษัทฯไดลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท 
กรุงเทพพัทยา จํากัด จนทําใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย นอกจากนี้บริษัท
ยอยคือ บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนเพิ่มเติมในหุนสามัญของบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จํากัด ซ่ึง
เดิมเปนบริษัทรวมของบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) และไดเปลี่ยนสถานะมาเปนบริษัทยอย โดยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่ซ้ือและหนี้สินที่รับภาระมาปรากฏ ณ วันที่ซ้ือมีดังนี้ 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 133,801 
เงินลงทุนระยะสั้น 34,354 
ลูกหนี้การคา  - สุทธิ 130,395 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 36,639 
ดอกเบี้ยคางรับ  36,000 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 23,205 
เงินลงทุน 180,897 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 2,300,484 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 5,829 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 45,302 
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(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงิน (133,316) 
เจาหนีก้ารคา (149,408) 
เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกีย่วของกัน (3,245) 
คาใชจายคางจาย (181,065) 
หนี้สินหมนุเวยีนอ่ืน (125,443) 
เงินกูยืมระยะยาว (499,653) 

หนี้สินไมหมนุเวยีนอ่ืน (3,419) 

สินทรัพยสุทธิ 1,831,357 
สวนเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวม                               

เปนบริษัทยอย (571,016) 
สวนเปลี่ยนแปลงของผูถือหุนสวนนอยจากการเปลี่ยนสถานะจากบรษิัทรวม                  

เปนบริษัทยอย (331,367) 

สินทรัพยสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 928,974 

บวก : คาความนิยม 482,219 

จํานวนเงินทีจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยใหมในระหวางงวด 1,411,193 

หัก : เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดของบริษัทยอย (133,801) 

สินทรัพยสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 1,277,392 
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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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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

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  

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยทําสัญญาเชาอาคารที่จอดรถกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาลงวันที่ 10 กันยายน 2546 
กําหนดระยะเวลาการเชา  30 ป ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2547 รวมเปนคาเชาทั้งสิ้น 155.11 ลานบาท และ
บริษัทยอยตกลงชําระคาเชาลวงหนาเปนจํานวน 38.78 ลานบาท ตามระยะเวลาที่กําหนดคาเชา สวนที่เหลือ
จายชําระเปนรายเดือน นอกจากนี้บริษัทยอยไดทําสัญญาบริการกับบริษัทฯเดียวกันในการใหบริการใน
อาคารจอดรถดังกลาวเปนระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงินรวม 103.41 ลานบาท 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯมีภาระผูกพันจายคาเชาและคาบริการตามสัญญาเชาอาคารที่จอดรถ
ที่จะตองจายในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 210.87 ลานบาท 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด 

 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินกับสมาคมบางกอกเนิสซิ่งโฮม ซ่ึงเปนผูถือหุนรายหนึ่ง เพื่อใชในการ
กอสรางโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมตั้งแต 1 กันยายน 2536 และอาจตออายุสัญญาได ณ วันที่ 30 
กันยายน 2549 บริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะจายคาเชาในอนาคตตามสัญญาดังกลาวขางตนเปนจํานวนเงิน
รวม 202 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 208 ลานบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ประกอบดวย :- 

15.1 ภาระผูกพัน 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ 

ภาระผูกพันตามสัญญา   
-  ตามสัญญาเชาอาคารและที่ดิน (รวมสัญญาเชาระยะยาวในหมายเหตุ 3 และ 14) 622 186 
-  ตามสัญญาเชาอุปกรณสํานักงาน บริการบํารุงรักษาระบบ สัญญาเชาแและ   
       บริการอื่น ๆ 211 24 
-  ตามสัญญาเพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 88 62 
-  ตามสัญญากอสรางและจางตกแตงอาคารโรงพยาบาล 439 95 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา   

-  จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน 81 45 

รวม 1,441 412 

15.2 คดีฟองรอง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจําเลยรวมกันกับแพทยผูเกี่ยวของในคดี
ฟองรองที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไขรายหนึ่งในป 2539 โดยโจทกไดเรียกรองคาเสียหายเปนเงิน
ประมาณ 659.6 ลานบาท ศาลแพงไดพิพากษาใหยกฟองโจทกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 ขณะนี้คดี
อยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ ทั้งนี้ฝายบริหารของบริษัทยอยไดรวมปรึกษากับที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทยอยและมีความเห็นวาคําอุทธรณของโจทกจะไมเปล่ียนแปลงคําพิพากษาของศาล
แพงที่ยกฟองโจทกดังกลาว  

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทยอยดังกลาวเปนจําเลยรวมกันกับแพทยผูเกี่ยวของใน
คดีฟองรองที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนไขรายหนึ่งในป 2545 โดยโจทกไดเรียกรองคาเสียหายเปนเงิน
ประมาณ 39.40 ลานบาท คดีดังกลาวกําลังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน ทั้งนี้ฝายบริหารของ
บริษัทยอยและทนายความของบริษัทยอยมีความเห็นวาคําตัดสินของศาลจะไมกอใหเกิดความเสียหายแก
บริษัทยอย 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัทยอยแหงหนึ่งมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปนจําเลยในคดีฟองรองเงินประกันการ
กอสรางอาคารเปนจํานวนเงิน 14.37 ลานบาท คดีดังกลาวอยูในการพิจารณาคดีของศาลลมละลายกลาง 

16. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในปจจุบันในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญ
ตามที่แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

17. หุนกูแปลงสภาพ 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีประกัน และมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู/ทรัสตี 
ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา) และ/หรือผูลงทุนสถาบันในประเทศ เปนเงิน
สกุลตางประเทศ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท  ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับแต
วันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ ทั้งนี้มอบอํานาจใหคณะกรรมการและหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมี
อํานาจในการกําหนดและแกไขรายละเอียดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพครั้งนี้ โดยเงินที่
ไดรับจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ บริษัทฯจะนําไปใชเพื่อชําระคืนหนี้เงินกูยืมใหกับเจาหนี้ เปน
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และ เพื่อรองรับเสริมสรางและขยายศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวยังไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนจด
ทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 2,372,308 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 
2,372,308 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,183,410,108 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 
1,181,037,800 บาท   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

นอกจากนี้ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน 131,226,422 บาท แบงออก 
เปนหุนสามัญจํานวน 131,226,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
1,181,037,800 บาท เพิ่มขึ้นเปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,312,264,222 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลง
สภาพของหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพขางตนใชสิทธิไม
ครบตามจํานวนหุนที่สํารองไว หรือจากการจองซื้อหุนกูแปลงสภาพไมครบทั้งจํานวนตามที่เสนอขาย 
(แลวแตกรณี) ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาว
ในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ 
กลต. ที่ กจ.12/2543 เร่ือง การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ทั้งนี้ รายละเอียดใน
การจัดสรร เชน เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดสรรหุนดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากําหนดตอไป รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศ
คณะกรรมการกลต. ที่เกี่ยวของ  

 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 20      
และ 21 มิถุนายน 2549 เรียบรอยแลวตามลําดับ 

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติให
บริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว  และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯไดออกหุนกู
แปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือและไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู/ทรัสตี ระยะเวลา 5 ป อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 3.75 ตอป  จํานวนรวม 124,000 หนวย ใหแกนักลงทุนตางประเทศทั้งจํานวน (โดยยกเวนไมขายตอ
นักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ในราคาหนวยละ 1,000 เหรียญสหรัฐ คิดเปนมูลคาทั้งส้ิน 124 ลาน
เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทจํานวน 4,731,840,000 บาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสหรัฐ
เทากับ 38.16 บาท) โดยหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดรับอนุมัติใหเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศ
สิงคโปร หุนกูแปลงสภาพนี้มีกําหนดไถถอนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ถาไมมีการไถถอนหรือแปลง
สภาพหุนกูดังกลาวกอนวันครบกําหนดไถถอนบริษัทฯจะทําการไถถอนหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 
114.41 ของมูลคาตอหนวยเทียบเทาเงินบาท ผูถือหุนกูมีสิทธิในการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุน
สามัญของบริษัทฯในราคา 36.30 บาทตอหุน ซ่ึงราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไดภายใตเงื่อนไขของ
หุนกูที่กําหนดไว หุนกูแปลงสภาพนี้สามารถถูกไถถอนไดกอนวันครบกําหนดไถถอนโดยมีเงื่อนไขการ    
ไถถอนภายใตเงื่อนไขของหุนกู 
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หุนกูแปลงสภาพมีขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เรื่อง “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน” กําหนดใหกิจการที่ออกหุนกูแปลงสภาพตองแสดงองคประกอบของหนี้สินแยกจากสวนที่เปน
สวนของเจาของเพื่อแสดงรายการในงบดุล ดังนั้น ณ วันออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวบริษัทฯ ไดแยก
องคประกอบของหนี้สินและองคประกอบของสวนของเจาของออกจากกัน โดยองคประกอบของหนี้สินนั้น
ไดคํานวณจากกระแสเงินสดของเงินตนและดอกเบี้ยที่ตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่
เปนอยูขณะนั้น ในสวนองคประกอบของสวนของเจาของคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของหุนกูแปลง
สภาพหักดวยสวนที่เปนองคประกอบของหนี้สิน 

หุนกูแปลงสภาพสวนที่เปนหนี้สินแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายจนกวามีการแปลงสภาพเปนหุน
สามัญ หรือครบอายุการชําระคืนของหุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนที่เปนทุนซึ่งกําหนดขึ้น ณ วันที่ออกหุนกูจะ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

18. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ
จัดตั้งบริษัทรวมแหงหนึ่งและบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 2 แหง ในประเทศกัมพูชาโดยมีเงินลงทุนเปน
จํานวนเงินรวมประมาณ 185 ลานบาท และลงทุนซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 4.5 
ลานหุนในราคาหุนละ 34 บาทคิดเปนมูลคาเงินลงทุน 153 ลานบาท 

19. การจัดประเภทรายการใหม 

บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการทางบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวด 2548 ที่นํามา
เปรียบเทียบใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอ
กําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่รายงานไปแลว 

20. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯแลวเมื่อวันที่               
14 พฤศจิกายน 2549 
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