
 1 

ท่ี SET 50/37 
 
       14 สิงหาคม 2550 
 
เรื่อง คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําไตรมาส 2 ป 

2550 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 

1.  เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม  
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 บริษัทไดสละสิทธิในการจองหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทบํารุง

ราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“BIL”) เพื่อให Asian Financial Holding (“AFH”) เขาถือหุนใน BIL 
19.5% เปนผลใหบริษัทลดสัดสวนการถือหุนใน BIL จาก 50.0% เปน 31.5% และเปลี่ยนสถานะจาก
บริษัทยอยเปนบริษัทรวม ดังนั้นรายการบัญชีของ BIL ไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2550 ขณะที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 รายการบัญชีของ BIL ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวมของ
บริษัท โดยที่บริษัทใชวิธีสวนไดเสียแทน เปนผลใหงบกําไรขาดทุนงวด 6 เดือนของป 2549 สะทอนผลการ
รวมรายการบัญชีของ BIL ในงบการเงินของบริษัททั้ง 6 เดือน ในขณะที่งบกําไรขาดทุนงวด 6 เดือนของป 
2550 สะทอนผลการรวมรายการบัญชีของ BIL ในงบการเงินของบริษัทเฉพาะในไตรมาสแรก และการใชวิธี
สวนไดเสียของผลประกอบการของ BIL ในไตรมาสที่สอง         

 

2.  รายได กําไรสุทธิ และอัตรากําไร (Margins) 
ในไตรมาส 2 ป 2550 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,061 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11 

จาก 1,852 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2549  เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดย
ท่ีรายไดจากผูปวยในเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 11 และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 12 รายได
รวมในไตรมาส 2 ป 2550 เทากับ 2,114 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 1,918 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2549 
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ซ่ึงนอยกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาล เนื่องจากในไตรมาส 2 ป 
2550 บริษัทไมไดรวมรายการบัญชีรายไดจากกิจการบริหารโรงพยาบาลของ BIL 

สําหรับไตรมาส 2 ป 2550 บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,265 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10 
จากไตรมาส 2 ป 2549 ซ่ึงเปนอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของรายไดเล็กนอย เนื่องจากมีการรักษาพยาบาล
โรคซึ่งมีความซับซอนมากขึ้น (higher intensity) ดังนั้น อัตรากําไรขั้นตนจึงเพิ่มขึ้นเปน 38.6% ในไตรมาส 2 
ป 2550 จาก 37.7% ในไตรมาส 2 ป 2549  

บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร 323 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2550 สวนในไตรมาส 2 ป 2549 
บริษัทรายงานคาใชจายในการบริหาร 275 ลานบาท ซ่ึงรวมการกลับรายการคาใชจายคางจายเกี่ยวกับหุนกู
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ท่ีคาดวาจะออก ซ่ึงไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัท และเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว จํานวน 20 ลาน
บาท ซ่ึงเมื่อตัดรายการนี้ออก คาใชจายในการบริหารในไตรมาส 2 ป 2549 จะเทากับ 295 ลานบาท เปน
ผลใหคาใชจายเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10 สําหรับไตรมาส 2 ป 2550 ซ่ึงสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของรายได
และตนทุนของบริษัท กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของบริษัท
เพิ่มขึ้นจาก 466 ลานบาท (ไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) ในไตรมาส 2 ป 2549 เปน 524 ลานบาท
ในไตรมาส 2 ป 2550 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA 
margin) ในไตรมาส 2 ป 2550 อยูท่ี 24.8% เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 24.3% ในไตรมาส 2 ป 2549 

บริษัทมีสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 4 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2550 ซ่ึงเปนสวน
แบงขาดทุนจาก BIL ในขณะที่สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 17 ลานบาทในไตรมาส 2 
ป 2549 เปนสวนแบงขาดทุนจาก Asian Hospital Inc. (“AHI”) ซ่ึงเปนบริษัทรวมของ BIL ในประเทศ
ฟลิปปนส เนื่องจากในป 2549 รายการบัญชีของ BIL ไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท เชนเดียวกัน ใน
ไตรมาส 2 ป 2549 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 4 ลานบาท ซ่ึงเปน
ของผูถือหุนสวนนอยของ BIL ในขณะที่บริษัทไมมีการบันทึกรายการขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวน
นอยของบริษัทยอยในไตรมาส 2 ป 2550 เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทไมไดรวมรายการบัญชีของ BIL   

บริษัทมีกําไรสุทธิ 283 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 15 จาก 246 ลานบาท 
(ไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) ในไตรมาส 2 ป 2549 และเพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากกําไรสุทธิท่ีรายงาน 
266 ลานบาท ในไตรมาส 2 ป 2549 และอัตรากําไรสุทธิอยูท่ี 13.4% ในไตรมาส 2 ป 2550 เทียบกับ 
12.9% (กําไรสุทธิไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) และ 13.9% (กําไรสุทธิท่ีรายงาน) ในไตรมาส 2 ป 
2549 

ในครึ่งปแรกของป 2550 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 4,119 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
11 จาก 3,719 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2549 เนื่องจากการเติบโตของรายไดจากผูปวยใน ในอัตรารอย
ละ 10 และรายไดจากผูปวยนอก ในอัตรารอยละ 12 รายไดรวมในครึ่งปแรกของป 2550 เทากับ 4,246 
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11 เมื่อเทียบกับ 3,841 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2549 บริษัทมีรายไดจากการ
บริหารโรงพยาบาล 17 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2550 นอยกวา 37 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2549  
เนื่องจากรายไดในครึ่งปแรกของป 2550 รวมรายไดจากกิจการโรงพยาบาลเพียงไตรมาสแรกของ BIL จาก
การที่ ในไตรมาส 2 ป 2550 บริษัทไมไดรวมรายการบัญชีของ BIL ในงบการเงินรวมของบริษัทอีกตอไป 

บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 2,522 ลานบาท ในครึ่งปแรกของป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 9 
จากครึ่งปแรกของป 2549 ดังนั้น อัตรากําไรขั้นตนจึงเพิ่มขึ้นจาก 37.7% ในครึ่งปแรกของป 2549 เปน 
38.8% ในครึ่งปแรกของป 2550  

คาใชจายในการบริหารของบริษัทในครึ่งปแรกของป 2550 อยูท่ี 655 ลานบาท เทียบกับ 570 
ลานบาท  (ไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 20 ลานบาท) ในครึ่งปแรกของป 2549 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
15 ซ่ึงเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดและตนทุนกิจการโรงพยาบาล จากการเพิ่มขึ้นของ
คาใชจายในการโฆษณาและเงินเดือนและคาจางในไตรมาส 1 ป 2550 กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม
ราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) เพิ่มขึ้นจาก 947 ลานบาท (ไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) ในครึ่ง
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ปแรกของป 2549 เปน 1,056 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2550 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) เพิ่มขึ้นเล็กนอย จาก 24.7% ในครึ่งปแรกของป 2549 
เปน 24.9% ในครึ่งปแรกของป 2550 

บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 4 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2550 ซ่ึงเปนสวน
แบงขาดทุนจาก BIL จํานวน 4 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2550 บวกกับสวนแบงกําไรจาก AHI จํานวน 8 
ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2550 ในขณะที่สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 18 ลานบาท
ในครึ่งปแรกของป 2549 เปนสวนแบงขาดทุนจาก AHI ท้ังจํานวน เชนเดียวกัน ในครึ่งปแรกของป 2549 
บริษัทมีขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 5 ลานบาท ซ่ึงเปนรายการขาดทุนของผู
ถือหุนสวนนอยของ BIL ท้ัง 6 เดือน ในขณะที่ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2 
ลานบาท ในครึ่งปแรกของป 2550 เปนรายการขาดทุนของผูถือหุนสวนนอยของ BIL เพียง 3 เดือนแรก 
เนื่องจากในไตรมาส 2 ป 2550 งบการเงินรวมของบริษัทไมไดรวมรายการบัญชีของ BIL อีกตอไป  

บริษัทมีกําไรสุทธิ 579 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 13 จากผลการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาล จาก 513 ลานบาท (ไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) ในครึ่งปแรกของป 
2549 และเพิ่มขึ้นรอยละ 9 จากกําไรสุทธิท่ีรายงาน 533 ลานบาท ในครึ่งปแรกของป 2549 และอัตรา
กําไรสุทธิอยูท่ี 13.6% ในครึ่งปแรกของป 2550 เทียบกับ 13.4% (กําไรสุทธิไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้ง
เดียว) และ 13.9% (กําไรสุทธิท่ีรายงาน) ในครึ่งปแรกของป 2549 

บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.39 บาทตอหุนในไตรมาส 2 ป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 5 
จาก 0.37 บาทตอหุนในไตรมาส 2 ป 2549 เชนเดียวกัน กําไรตอหุนแบบปรับลดเพิ่มรอยละ 6 เปน 0.33 
บาทตอหุนในไตรมาส 2 ป 2550 จาก 0.31 บาทตอหุนในไตรมาส 2 ป 2549 สําหรับครึ่งปแรกของป 
2550 บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.79 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 8 จาก 0.73 บาทตอหุนใน
ครึ่งปแรกของป 2549 เชนเดียวกัน กําไรตอหุนแบบปรับลดเพิ่มรอยละ 10 เปน 0.67 บาทตอหุนในครึ่งป
แรกของป 2550 จาก 0.61 บาทตอหุนในครึ่งปแรกของป 2549 
 

        (หนวย: ลานบาท) 

 
ไตรมาส 
2/50 

ไตรมาส 
2/49 

Y-o-Y 
Growth 

คร่ึงปแรก 
ป 2550 

คร่ึงปแรก 
ป 2549 

Growth 

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,061 1,852 11% 4,119 3,719 11% 
รายไดรวม 2,114 1,918 10% 4,246 3,841 11% 
กําไรขั้นตน 796     698 14% 1,597 1,402 14% 
อัตรากําไรขั้นตน 38.6% 37.7%  38.8% 37.7%  
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย  
(EBITDA) (ไมรวมคาใชจายที่
เกิดขึ้นครั้งเดียว) 

524 466  12% 1,056 947 12% 
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ไตรมาส 
2/50 

ไตรมาส 
2/49 

Y-o-Y 
Growth 

คร่ึงปแรก 
ป 2550 

คร่ึงปแรก 
ป 2549 

Growth 

อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย 
ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัด
จําหนาย (EBITDA Margin) 

24.8% 24.3%  24.9% 24.7%  

กําไรสุทธิ (ไมรวมคาใชจายที่
เกิดขึ้นครั้งเดียว) 

283 246 15% 579 513 13% 

อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวม
คาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) 

13.4% 12.9%  13.6% 13.4%  

กําไรสุทธิ 283 266 6% 579 533 9% 
อัตรากําไรสุทธิ 13.4% 13.9%  13.6% 13.9%  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.39 0.37 5% 0.79 0.73 8% 
กําไรตอหุนแบบปรับลด 0.33 0.31 6% 0.67 0.61 10% 
 

3.  งบดุล 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน 1,360 ลานบาท ลดลงจาก 1,629 ลาน

บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจาก 854 ลานบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน 510 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เนื่องจากไมมีการรวม เงินสด
ของ BIL ในงบการเงินรวมของบริษัท เงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 465 ลานบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2549 เปน 1,055 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เงินลงทุนจํานวน 465 ลานบาทใน
ป 2549 คือการบันทึกเงินลงทุนใน AHI ดวยวิธีราคาทุน เนื่องจาก ณ ขณะนั้น รายการบัญชีของ BIL ได
รวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท ในขณะที่ เงินลงทุนจํานวน 1,055 ลานบาท เปนการบันทึกเงินลงทุนใน 
BIL ดวยวิธีราคาทุน เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทไมไดรวมรายการบัญชีของ BIL เปนผลใหบริษัทมี
สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย เปน 6,935 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 จาก 6,623 ลานบาท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2549     

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 3,326 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11 
จาก 2,994 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จากการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายและ
คาใชจายคางจาย นอกจากนี้ บริษัทไดเบิกเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มอีกจํานวน 330 ลานบาท หักดวยการจาย
คืนเงินกูยืมระยะยาว 164 ลานบาท เปนผลใหอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) เพิ่มขึ้นจาก 
0.24 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน 0.39 เทา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 อัตราความสามารถ
ชําระดอกเบี้ยของบริษัทดีขึ้น เปน 19.2 เทาในครึ่งปแรกของป 2550 จาก 16.8 เทาในครึ่งปแรกของป 
2549 

สวนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย) เพิ่มขึ้นเปน 3,608 
ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 จาก 3,284 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จากกําไรสุทธิ
ครึ่งปแรกของป 2550 จํานวน 579 ลานบาท หักดวยเงินปนผลจายจํานวน 329 ลานบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2549  บริษัทมีสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 344 ลานบาท ซ่ึงเปนผูถือหุนสวนนอย
ของ BIL ในขณะที่บริษัทไมมีสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 



 5 

เนื่องจากรายการบัญชีของ BIL ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
เฉลี่ยปรับเทียบเต็มป (Annualized Average ROA) อยูท่ี 17.1% และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ย
ปรับเทียบเต็มป (Annualized Average ROE) ยังคงสูงอยูท่ี 32.0% สําหรับครึ่งปแรกของป 2550 

 

4.  สภาพคลอง 
ในครึ่งปแรกของป 2550 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 676 ลานบาท 

เทียบกับ 636 ลานบาท ในครึ่งปแรกของป 2549  การเพิ่มขึ้นดังกลาว เนื่องมาจากผลกําไรที่ดีขึ้นของ
บริษัท กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น เปน 405 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2550 จาก 187 
ลานบาท ในครึ่งปแรกของป 2549 เนื่องจากการลงทุนเพิ่มใน BIL จํานวน 266 ลานบาท เงินสดสุทธิใชไป
ในกิจกรรมจัดหาเงินลดลง จาก 502 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2549 เปน 172 ลานบาทในครึ่งปแรก
ของป 2550 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว จํานวน 330 ลานบาท เปนผลใหบริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ้นเปน 510 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 จาก 491 ลาน
บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 

อัตราสวนสภาพคลองณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 อยูท่ี 0.76 เทา เทากับณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2549 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 อยูท่ี 0.61 เทา เพิ่มขึ้นจาก 0.53 เทาณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา จาก 402 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2549 เปน 574 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เนื่องจากบริษัทมีลูกคาเปนบริษัทประกันและ
บริษัทคูสัญญาที่เปนตางชาติมากขึ้น ซ่ึงโดยทั่วไปจะใชเวลาในการดําเนินการและเก็บหนี้นานขึ้น  

 

5.  การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญช ี
บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการ

ท่ีควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2550 เพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 
เรื่อง “งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย” (แกไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1) โดยบริษัทได
ปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบดวย ท้ังนี้ เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยู
ในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น บันทึกดวยวิธีราคาทุน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวสงผลกระทบดังนี้ 

ก. กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม 
i. ในไตรมาส 2 ป 2550 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 275 ลานบาท นอยกวางบ

การเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 283 ลานบาท เปนจํานวน 8 ลานบาท และในไตรมาส 2 ป 
2549 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 236 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดง
กําไรสุทธิ 266 ลานบาท เปนจํานวน 30 ลานบาท เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการไมได
รวมรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียจํานวน 8 ลานบาทและ 30 
ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2550 และ ไตรมาส 2 ป 2549 ตามลําดับ 

ii. ในครึ่งปแรกของป 2550 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 560 ลานบาท นอยกวางบ
การเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 579 ลานบาท เปนจํานวน 19 ลานบาท และในครึ่งปแรกของป 
2549 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 490 ลานบาท ต่ํากวางบการเงินรวมที่แสดง
กําไรสุทธิ 533 ลานบาท เปนจํานวน 43 ลานบาท เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการไมได
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รวมรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียจํานวน 19 ลานบาท และ 
43 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2550 และ ครึ่งปแรกของป 2549 ตามลําดับ 

 
ข. ผลกระทบตองบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2549 มดีังตอไปนี้ 

 
เงินลงทุนในบริษัทยอยลดลง (สุทธิจากสวนเกนิมูลคาเงินลงทุน
ท่ีสูงกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย) 

99 ลานบาท  

การแปลงคางบการเงินลดลง 13 ลานบาท  
สวนเกินทุนจากการที่บริษัทยอยขายหุนใหบุคคลภายนอกเกิน 
มูลคาที่ตราไวลดลง 

156 ลานบาท 

กําไรสะสมเพิ่มขึ้น 70 ลานบาท 
 

 
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับ

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบ
การเงินรวมและปจจัยพื้นฐานในการทําธุรกิจของบริษัทแตอยางใด 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 (นางลินดา ลีสหะปญญา) 
 กรรมการผูจัดการ 

 


