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ท่ี SET 50/43 
 
       13 พฤศจิกายน 2550 
 
เรื่อง คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําไตรมาส 3 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 51.0% เปน 31.5% และเปลี่ยนสถานะจาก
บริษัทยอยเปนบริษัทรวม ดังนั้นรายการบัญชีของ BIL ไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2550 ขณะที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 รายการบัญชีของ BIL ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวมของ
บริษัท โดยที่บริษัทใชวิธีสวนไดเสียแทน เปนผลใหงบกําไรขาดทุนงวด 9 เดือนของป 2549 สะทอนผลการ
รวมรายการบัญชีของ BIL ในงบการเงินของบริษัททั้ง 9 เดือน ในขณะที่งบกําไรขาดทุนงวด 9 เดือนของป 
2550 สะทอนผลการรวมรายการบัญชีของ BIL ในงบการเงินของบริษัทเฉพาะในไตรมาสแรก และการใชวิธี
สวนไดเสียของผลประกอบการของ BIL ในไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม 

 

  2.  รายได กําไรสุทธิ และอัตรากําไร (Margins) 
ในไตรมาส 3 ป 2550 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,155 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6 

จาก 2,042 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2549  เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดย
ท่ีรายไดจากผูปวยในเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 8 และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6  รายได
จากกิจการโรงพยาบาลของบริษัทในไตรมาส 3 ป 2550 มีอัตราการเติบโตนอยกวาปกติ  เนื่องจากจํานวน
ผูปวยทั้งไทยและตางประเทศของโรงพยาบาลมีจํานวนนอยลงเล็กนอย โดยที่จํานวนผูปวยไทยที่ลดลงนั้น 
เนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สําหรับผูปวยตางประเทศ นอกจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกโดยรวมแลว มีผูปวยสองกลุมที่มีผลกระทบอยางชัดเจนในไตรมาส 3 ป 2550  คือ (1) กลุม
ผูปวยชาวตะวันออกกลาง ซ่ึงการที่เทศกาลรามาดาลเริ่มเร็วกวาปท่ีแลว 10 วัน (13 กันยายน – 13 ตุลาคม 
2550 เปรียบเทียบกับ 23 กันยายน - 23 ตุลาคม 2549) ทําใหกลุมผูปวยชาวตะวันออกกลาง ซ่ึงเปนกลุม
ผูปวยที่ใหญท่ีสุดของบริษัท ไมเดินทางในชวงเวลาดังกลาว และ (2) ผูปวยจากประเทศสหรัฐอเมริกาไดรับ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง 
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รายไดรวมในไตรมาส 3 ป 2550 เทากับ 2,222 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 2,131 ลานบาทใน
ไตรมาส 3 ป 2549 เพิ่มขึ้นรอยละ 4 ซ่ึงนอยกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการรวมรายการบัญชีของ BIL ซ่ึงมีผลตอรายการบัญชี 2 รายการดังนี้ (1) การ
ลดลงของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ในไตรมาส 3 ป 2549 บริษัทมีสวนแบงกําไรจํานวน 30 
ลานบาท เปนสวนแบงจาก Asian Hospital, Inc. (AHI) บริษัทรวมของ BIL ซ่ึงรวมกําไรพิเศษที่เกิดขึ้นครั้ง
เดียวจากการลงทุนใน AHI จํานวน 26 ลานบาท ในขณะที่สวนแบงกําไรจํานวน 11 ลานบาทเปนสวนแบง
ของ BIL (2) รายไดจากกิจการโรงพยาบาลของ BIL ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัทในไตรมาส 3 ป 
2550 ขณะที่บริษัทบันทึกรายไดจากกิจการโรงพยาบาลของ BIL เปนจํานวน 10 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 
2549 

สําหรับไตรมาส 3 ป 2550 บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,327 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6 
จากไตรมาส 3 ป 2549 ซ่ึงเทากับอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได อัตรากําไรขั้นตนจึงคงอยูท่ี 38.4% ใน
ไตรมาส 3 ป 2550 เทากับไตรมาส 3 ป 2549 

บริษัทมีคาใชจายในการบริหารคอนขางคงที่อยู ท่ี 330 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2550 
เปรียบเทียบกับ 326 ลานบาทในไตรมาส  3 ป 2549  เปนผลใหกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา 
และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 8 จาก 508 ลานบาท ในไตรมาส 3 ป 
2549 เปน 552 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2550 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และ
คาตัดจําหนาย (EBITDA margin) ในไตรมาส 3 ป 2550 อยูท่ี 25.0% เพิ่มขึ้นจาก 24.3% ในไตรมาส 3 ป 
2549 

ถึงแมวากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของบริษัทเพิ่มขึ้น
ในอัตรารอยละ 8 ซ่ึงสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดรวม แสดงถึงการมีประสิทธิภาพของการบริหาร
กิจการโรงพยาบาล บริษัทมีกําไรสุทธิ 306 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2550 ใกลเคียงกับ 309 ลานบาทใน
ไตรมาส 3 ป 2549 โดยมีสาเหตุหลักจาก (1) การลดลงของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ดังท่ี
ชี้แจงแลวขางตน และ (2) คาเสื่อมราคาและตัดจําหนายที่เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 18 จาก 87 ลานบาทใน
ไตรมาส 3 ป 2549 เปน 103 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2550 จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอุปกรณและ
เครื่องมือในอาคารโรงพยาบาลปจจุบันที่มีอายุการใชงานสิบปแลว ดังนั้นอัตรากําไรสุทธิอยูท่ี 13.8% ใน
ไตรมาส 3 ป 2550 เทียบกับ 14.5% ในไตรมาส 3 ป 2549 

ในงวด 9 เดือน ป 2550 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 6,274 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9 
จาก 5,761 ลานบาทในงวด 9 เดือน ป 2549 เนื่องจากการเติบโตของรายไดจากผูปวยใน ในอัตรารอยละ 
9 และรายไดจากผูปวยนอก ในอัตรารอยละ 10 บริษัทมีรายไดจากกิจการบริหารโรงพยาบาล 17 ลานบาท
ในงวด 9 เดือน ป 2550 ซ่ึงรวมรายไดจากกิจการโรงพยาบาลของ BIL เพียงไตรมาสแรก เทียบกับ 47 ลาน
บาทในงวด 9 เดือน ป 2549 ซ่ึงรวมรายไดจากกิจการโรงพยาบาลของ BIL ท้ัง 9 เดือน รายไดรวมในงวด 9 
เดือน ป 2550 เทากับ 6,468 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9 เมื่อเทียบกับ 5,954 ลานบาทในงวด 9 เดือน ป 
2549  
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บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 3,849 ลานบาท ในงวด 9 เดือน ป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 8 
จากงวด 9 เดือน ป 2549 ซ่ึงเพิ่มขึ้นนอยกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาล ดังนั้น 
อัตรากําไรขั้นตนจึงสูงขึ้นจาก 38.0% ในงวด 9 เดือน ป 2549 เปน 38.7% ในงวด 9 เดือน ป 2550  

คาใชจายในการบริหารของบริษัทในงวด 9 เดือน ป 2550 อยูท่ี 985 ลานบาท เทียบกับ 895 
ลานบาท ในงวด 9 เดือน ป 2549 (ไมรวมการกลับรายการคาใชจายคางจายเกี่ยวกับหุนกูท่ีคาดวาจะออก 
ซ่ึงไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัท และเกิดขึ้นครั้งเดียว จํานวน 20 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 
2549) หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ซ่ึงเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายได จากการเพิ่มขึ้นของ
คาใชจายในการโฆษณาและเงินเดือนและคาจางในไตรมาส 1 ป 2550 กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม
ราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) (ไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) เพิ่มขึ้นจาก 1,456 ลานบาท ใน
งวด 9 เดือน ป 2549 เปน 1,607 ลานบาทในงวด 9 เดือน ป 2550 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) เพิ่มขึ้นเล็กนอย จาก 24.6% ในงวด 9 เดือน ป 2549 
เปน 25.0% ในงวด 9 เดือน ป 2550 

บริษัทมีกําไรสุทธิ 884 ลานบาทในงวด 9 เดือน ป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 8 จากผลการดําเนินงาน
ของโรงพยาบาล จาก 822 ลานบาท (กําไรสุทธิไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) ในงวด 9 เดือน ป 
2549 และเพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากกําไรสุทธิท่ีรายงาน 842 ลานบาท ในงวด 9 เดือน ป 2549 ดังนั้นอัตรา
กําไรสุทธิลดลงเล็กนอยจาก 13.8% (กําไรสุทธิไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) และ 14.1% (กําไรสุทธิ
ท่ีรายงาน) ในงวด 9 เดือน ป 2549 เทียบกับ 13.7% ในงวด 9 เดือน ป 2550 

บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.42 บาทตอหุนในไตรมาส 3 ป 2550 เชนเดียวกับ
ไตรมาส 3 ป 2549 ขณะที่กําไรตอหุนแบบปรับลดลดลงรอยละ 3 เปน 0.35 บาทตอหุนในไตรมาส 3 ป 
2550 จาก 0.36 บาทตอหุนในไตรมาส 3 ป 2549 สําหรับงวด 9 เดือน ป 2550 บริษัทมีกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐานเทากับ 1.21 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก 1.16 บาทตอหุนในงวด 9 เดือน ป 2549 
เชนเดียวกัน กําไรตอหุนแบบปรับลดเพิ่มรอยละ 6 เปน 1.02 บาทตอหุนในงวด 9 เดือน ป 2550 จาก 
0.97 บาทตอหุนในงวด 9 เดือน ป 2549 

                 (หนวย: ลานบาท) 

  ไตรมาส 3/ 50 ไตรมาส 3/ 49 
Y-o-Y 

Growth 9 เดือน 50 9 เดือน 49 Growth 

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,155 2,042 6% 6,274 5,761 9% 

รายไดรวม 2,222 2,131 4% 6,468 5,954 9% 

กําไรขั้นตน 828 784 6% 2,426 2,186 11% 

อัตรากําไรขั้นตน 38.4% 38.4%  38.7% 38.0%  

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม
ราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 
(ไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว)  552 508 8% 1,607 1,456 10% 
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  ไตรมาส 3/ 50 ไตรมาส 3/ 49 
Y-o-Y 

Growth 9 เดือน 50 9 เดือน 49 Growth 

อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 
(EBITDA Margin)    25.0% 24.3%  25.0% 24.6%  

กําไรสุทธิ (ไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้ง
เดียว) 306 309 -1% 884 822 8% 

อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมคาใชจายที่
เกิดขึ้นครั้งเดียว) 13.8% 14.5%  13.7% 13.8%  

กําไรสุทธิ  306 309 -1% 884 842 5% 

อัตรากําไรสุทธิ  13.8% 14.5%  13.7% 14.1%  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.42 0.42   1.21 1.16 4% 

กําไรตอหุนแบบปรับลด 0.35 0.36 -3% 1.02 0.97 5% 
 

3.  งบดุล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน 1,355 ลานบาท ลดลงจาก 1,629 ลาน

บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจาก 854 ลานบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน 441 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เนื่องจาก ณ วันที่ 30 
กันยายน 2550  บริษัทไมไดรวมรายการเงินสดของ BIL ในงบการเงินรวมของบริษัท เงินลงทุนในบริษัท
รวมเพิ่มขึ้นจาก 465 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน 1,092 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 
2550 เงินลงทุนจํานวน 465 ลานบาทในป 2549 คือการบันทึกเงินลงทุนใน AHI ดวยวิธีราคาทุน 
เนื่องจาก ณ ขณะนั้น รายการบัญชีของ BIL ไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท ในขณะที่ เงินลงทุน
จํานวน 1,092 ลานบาท เปนการบันทึกเงินลงทุนใน BIL ดวยวิธีราคาทุน จํานวน 1,070 ลานบาท และเงิน
ลงทุนในโกลเบิล แคร โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (“จีซีเอส ประเทศไทย”) จํานวน 22 ลานบาท ซ่ึงบริษัท
ไดเขาซ้ือ จีซีเอส ประเทศไทย ในสัดสวน 30% ในเดือนกันยายน 2550  เปนผลใหบริษัทมีสินทรัพยรวม
เพิ่มขึ้น เปน 7,025 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จาก 6,623 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2549     

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เทากับ 3,403 ลานบาท เทียบกับ 2,994 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายคางจายและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
บริษัทไดกูยืมเงินระยะสั้นเพิ่มอีกเปนจํานวน 200 ลานบาท และเบิกเงินกูยืมสุทธิ (หักดวยการจายคืน
เงินกู) จํานวน 104 ลานบาท เปนผลใหอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) เพิ่มขึ้นจาก 0.27 
เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน 0.44 เทา ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 อัตราความสามารถชําระ
ดอกเบี้ยของบริษัทดีขึ้น เปน 19.4 เทาในงวด 9 เดือน ป 2550 จาก 17.6 เทาในงวด 9 เดือน ป 2549 

สวนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย) เพิ่มขึ้นเปน 3,622 
ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จาก 3,284 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จากกําไรสุทธิ
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ในงวด 9 เดือน ของป 2550 จํานวน 884 ลานบาท หักดวยเงินปนผลจายจํานวน 621 ลานบาท และ
ดอกเบี้ยจายหุนกูแปลงสภาพจํานวน 13 ลานบาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีสวนของผูถือ
หุนสวนนอยของบริษัทยอย 344 ลานบาท ซ่ึงเปนผูถือหุนสวนนอยของ BIL ในขณะที่บริษัทไมมีสวนของผู
ถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เนื่องจากรายการบัญชีของ BIL ไมไดรวมอยูใน
งบการเงินรวมของบริษัท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ยปรับเทียบเต็มป (Annualized Average ROA) 
อยูท่ี 17.3% และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ยปรับเทียบเต็มป (Annualized Average ROE) ยังคงสูงอยูท่ี 
32.5% สําหรับงวด 9 เดือน ป 2550 

 

4.  สภาพคลอง 
ในงวด 9 เดือน ของป 2550 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 981 ลานบาท 

เทียบกับ 807 ลานบาท ในงวด 9 เดือน ของป 2549  การเพิ่มขึ้นดังกลาว เนื่องมาจากผลกําไรกอนคา
เสื่อมราคาที่ดีขึ้นของบริษัท กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น เปน 617 ลานบาทในงวด 9 เดือน 
ของป 2550 จาก 331 ลานบาท ในงวด 9 เดือน ของป 2549 เนื่องจากการลงทุนเพิ่มใน BIL จํานวน 266 
ลานบาท และการลดลงของเงินฝากสถาบันการเงินซ่ึงถึงกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน และนําไปค้ํา
ประกัน ตามขอตกลงของสัญญาเงินกู เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น จาก 159 ลานบาทใน
งวด 9 เดือน ป 2549 เปน 334 ลานบาทในงวด 9 เดือน ป 2550 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินปนผลจาย 
เมื่อหักดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทรวม (BIL) ณ วันที่เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปน
บริษัทรวมจํานวน 442 ลานบาท บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดลดลงเปน 441 ลาน
บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จาก 861 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 

อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 อยูท่ี 0.70 เทา เทียบกับ 1.04 เทา ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2549 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 อยูท่ี 0.55 เทา ลดลงจาก 
0.88 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เนื่องจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 
423 ลานบาท จาก 864 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน 441 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 
2550  

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 3 ป 2550 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 281 ลานบาท นอยกวางบ

การเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 306 ลานบาท เปนจํานวน 25 ลานบาท และในไตรมาส 3 ป 
2549 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 302 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดง
กําไรสุทธิ 309 ลานบาท เปนจํานวน 7 ลานบาท เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดรวม
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รายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียจํานวน 25 ลานบาทและ 7 
ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2550 และ ไตรมาส 3 ป 2549 ตามลําดับ 

ii. ในงวด 9 เดือนของป 2550 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 841 ลานบาท นอยกวา
งบการเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 884 ลานบาท เปนจํานวน 43 ลานบาท และในงวด 9 เดือน
ของป 2549 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 792 ลานบาท ต่ํากวางบการเงินรวมที่
แสดงกําไรสุทธิ 842 ลานบาท เปนจํานวน 50 ลานบาท เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไมไดรวมรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียจํานวน 43 ลานบาท 
และ 50 ลานบาทในงวด 9 เดือนของป 2550 และ งวด 9 เดือนของป 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 

 


