บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2547 และ 2546

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของ
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบดุ ล รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2547 และ 2546 งบกํา ไรขาดทุ น รวม งบแสดงการ
เปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น รวม และงบกระแสเงิ น สดรวมสํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน ของแต่ ล ะปี ของบริ ษ ัท
โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ ง
ราษฎร์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบ
การเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผย ข้อมูลในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี ที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ น
สาระสําคัญ ซึ่ งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํ เสนอในงบ
การเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่ อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และเฉพาะของบริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป

สุ มาลี รี วราบัณฑิต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 2 กุมภาพันธ์ 2548

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน
ลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ
เงินทดรองแก่พนักงานและกรรมการ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินที่นาํ ไปคํ้าประกัน
เงินลงทุนซึ่ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิกจการทเกยวของกน
จการที่เกี่ยวข้องกัน
เงนใหกู
เงินให้กยู้ มระยะยาวและดอกเบยคางรบ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ค่าความนิ ยมในการรวมกิจการ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5
6
7

4
8
9
6
10
11
2.3

2547

2546

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ
2547
2546

652,881,941
470,000,000
234,958,035
5,533,291
430,028
104,451,057
30,277,597
5,208,217
1,503,740,166

985,581,980
200,012,341
232,992,380
9,804,417
101,329,142
93,513,296
11,708,011
936,143
1,635,877,710

516,300,167
233,885,989
5,436,879
25,172,581
102,027,734
29,378,850
765,330
912,967,530

61,263,555
10,012,341
21,039,861
79,180
11,149,858
1,219,399
1,855,020
106,619,214

229,827,772
209,354
2,047,213
2,801,618,198
476,127,798
7,515,561
3,517,345,896

79,798,486
209,354
1,700,000
160,341,068
2,484,015,981
89,005,238
-1,366,162
6,703,318
2,820,407,283

221,250,880
885,171,148
2,047,213
25,022,369
1,618,024,805
661,016,711
7,515,561
3,420,048,687

1,305,889
767,984,493
1,700,000
183,856,970
511,058,265
2,785,494
1,468,691,111

5,021,086,062

4,456,284,993

4,333,016,217

1,575,310,325

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้า
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าธรรมเนี ยมแพทย์คา้ งจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
ืมระยะยาว
เงนกู
เงินกูย้ มระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้
หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

12
13
6

6

12
13
13
8

2547

2546

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ
2547
2546

413,412,878
328,521,802

398,122,521
82,130,450

412,139,998
-

554,735

167,001,668
6,232,877
60,893,372
136,153,589
47,862,449
21,316,501
1,181,395,136

8,000,000
143,892,444
3,561,644
137,554,066
45,502,825
5,979,015
824,742,965

1,470,826,509
166,377,045
6,232,877
134,068,672
40,064,828
19,994,446
2,249,704,375

8,000,000
3,561,644
6,094,161
39,279,546
1,325,614
58,815,700

1,779,493,095
1,779,493,095
2,960,888,231

2,108,014,897
64,021,918
200,000,000
2,372,036,815
3,196,779,780

23,114,011
23,114,011
2,272,818,386

64,021,918
200,000,000
13,085,206
277,107,124
335,922,824

-

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ
2547
2546

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 920,009,835 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

2547

2546

14

(2546: หุ ้นสามัญ 183,970,467 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท)

920,009,835

1,839,704,670

920,009,835

1,839,704,670

2,692,850

5,700,700

2,692,850

5,700,700

727,359,372

1,321,228,030

727,359,372

1,321,228,030

2,692,850
285,568,300
550,000,000
(192 661 558)
(192,661,558)

5,590,700
41,599,484
550,000,000
-

2,692,850
285,568,300
550,000,000
-192 661 558
-192,661,558

5,590,700
41,599,484
550,000,000
-

46,500,000
640,738,867
2,060,197,831
2,060,197,831

(679,030,713)
1,239,387,501
20,117,712
1,259,505,213

46,500,000
640,738,867
2,060,197,831
2,060,197,831

(679,030,713)
1,239,387,501
1,239,387,501

5,021,086,062

4,456,284,993

4,333,016,217

1,575,310,325

0

0

0

0

หุ ้นบุริมสิ ทธิ 2,692,850 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2546: หุ ้นบุริมสิ ทธิ 570,070 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 727,359,372 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2546: หุ ้นสามัญ 132,122,803 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท)
หุ ้นบุริมสิ ทธิ 2,692,850 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2546: หุ ้นบุริมสิ ทธิ 559,070 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
สิ ทธิ เลือกแปลงสภาพ
หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน
ส่ วนเกินมลค่
สวนเกนมู
ลคาเงนลงทุ
าเงินลงทนที
นทสู่สงงกว่
กวามู
ามลค่
ลคาตามบญชของบรษทยอย
าตามบัญชี ของบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน)
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

14
13
13
8
15

รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ
2547
2546

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าธรรมเนี ยมชดเชยการเสี ยโอกาสทางธุรกิจ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าความนิ ยมตัดจําหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี
ดอกเบยจาย
้ ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรก่อนส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
กําไรจากการดําเนิ นงานปกติ
รายการพิเศษ - กําไรจากการแปลงสภาพหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้นสามัญ
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี

6
6
6
6

10, 11
6
16
2.3
10

6
17

13

กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรจากการดําเนิ นงานปกติ
รายการพิเศษ
กําไรสุ ทธิ
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
สําหรับมูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ ้น)

18

กําไรต่อหุ ้นปรับลด
กําไรจากการดําเนิ นงานปกติ
รายการพิเศษ
กําไรสุ ทธิ
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
สําหรับมูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ ้น)

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2547

2546

5,686,055,350
53,074,334
25,434,212
16,099,062
28,636,062
5,809,299,020

4,490,984,530
49,861,630
21,071,320
10,781,423
47,611,812
4,620,310,715

2,482,535,921
84,776,323
25,500,000
15,524,216
6,718,329
58,031,099
328,668,699
3,001,754,587

74,204,592
25,500,000
12,032,824
28,879,006
634,506,669
775,123,091

3,662,988,146
242,004,565
765,772,208
4,365,000
-1,366,162
9,000,000
4,682,763,757
1,126,535,263
-118,886,083
118 886 083
(128,636,071)
879,013,109
(8,444,076)
870,569,033
63,978,082
934,547,115

2,939,265,282
242,887,549
629,554,455
5,580,000
(599,644)
3,816,687,642
803,623,073
-120,547,197
120 547 197
683,075,876
(16,587,614)
666,488,262
666,488,262

1,588,964,208
80,313,675
412,152,308
4,365,000
9,000,000
10,334,336
2,105,129,527
896,625,060
-26,056,027
26 056 027
870,569,033
870,569,033
63,978,082
934,547,115

12,108,605
82,916,158
5,580,000
448,107
7,581,959
108,634,829
666,488,262
666,488,262
666,488,262
666,488,262

1.34
1.34

1.27
0.09
1.36

499,162,713

686,003,287

0.78
0.78

1.01
0.07
1.08

857,914,863

863,080,160

1.27
0.09
1.36
686,003,287
1.01
0.07
1.08
863,080,160

-

-

1.34
1.34
499,162,713
0.78
0.78
857,914,863

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
งบการเงินรวม
2547
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ
รายการปรับกระทบกําไรสุ ทธิ
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน: ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าความนิ ยมตัดจําหน่าย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สนทรพยหมุ
เวยนอน
ยนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวี
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า
ค่าธรรมเนี ยมแพทย์คา้ งจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2546

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ
2547
2546

934,547,115

666,488,262

934,547,115

666,488,262

242,004,565
9,000,000
25,401,693
(1,366,162)
8,444,076
12,634,832
1,230,666,119

242,887,549
18,805,480
(599,644)
16,587,614
(8,675,760)
935,493,501

80,313,675
9,000,000
20,629,906
(318,334,363)
75,989
726,232,322

12,108,605
257,916
(626,924,710)
51,930,073

(27,367,348)
(10,937,761)
(24,880,633)

(87,539,067)
(23,079,948)
1,735,116

(233,476,034)
(102,027,734)
(29,108,734)

(16,246,274)
(2,185,292)

(29,705,824)
23,109,224
60,893,372
(1,400,477)
2,359,624
15,337,486
1,238,073,782

54,499,786
35,749,429
(1,320,088)
52,004,008
21,893,930
(2,191,790)
987,244,877

366,589,082
166,377,045
127,974,511
785,282
18,668,832
1,042,014,572

(36,807)
3,298,191
20,889,829
940,387
58,590,107

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
และที่นาํ ไปคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินทดรองแก่พนักงานและกรรมการลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
ค่าธรรมเนี ยมชดเชยการเสี ยโอกาสทางธุรกิจค้างรับลดลง
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
เงินปั นผลรับ
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินกูย้ ืมระยะยาวลดลง
เงินสดรับจากการออกหุ ้นสามัญ
เงินปั นผลจ่าย
หนี้ สินตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ ลดลงจากดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน
เงินสดสุ ทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินก่อนรายการพิเศษ
รายการพิเศษ - กําไรจากการแปลงสภาพหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้นสามัญ
เงินสดสุ ทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
20
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจ่ายในระหว่างปี สําหรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการที่มิใช่เงินสด
แปลงหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ
สิ นทรัพย์ที่ได้มาจากการหักกลบหนี้
สิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาจากการรับโอนกิจการที่ยงั มิได้จ่ายชําระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2547

2546

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ
2547
2546

(390,029,286)
4,271,126

(110,636,236)
(8,829,903)

(219,944,991)
(5,357,699)

(55,339)
(3,369,070)

(135,412,365)

(101,211,046)

(250,334,202)

(7,032,411)

7,791,506
(221,223,346)
(347,213)
(508,207,993)
(25,072,229)
(1,268,229,800)

(8,829,750)
(264,745,016)
(1,334,116)
(495,586,067)

6,285,039
(221,223,346)
(347,213)
239,738,300
(1,140,670,600)
(28,990,053)
(1,620,844,765)

(9,134,576)
88,674,705
(86,613,355)
32,971
(17,497,075)

(82,130,450)
110,611,673
(219,015,667)
(8,043,836)
(10,000,000)
(208,578,280)
(63,978,082)
(272,556,362)
(302,712,380)
1,025,594,321
722,881,941

(7,978,082)
(18,273,971)
(26,252,053)
(26,252,053)
465,406,757
560,187,564
1,025,594,321

1,214,280,376
110,611,673
(219,015,667)
(8,043,836)
(10,000,000)
1,087,832,546
(63,978,082)
1,023,854,464
445,024,271
71,275,896
516,300,167

(7,978,082)
(18,273,971)
(26,252,053)
(26,252,053)
14,840,979
56,434,917
71,275,896

126,959,087
78,214,628

129,845,367
16,149,440

28,719,220
10,471,929

7,978,082
5,602,616

200,000,000
390,900,014
-

-

200,000,000
390,900,014
772,236,429

-

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออกและชําระแล้ว
หมายเหตุ

หุน้ สามัญ
892,626,610

ยอดคงเหลือต้ นปี 2546

หุน้ บุริมสิ ทธิ
5,620,700
(30,000)

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
888,036,842

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ที่สูงกว่ามูลค่าตาม

41,599,484
-

1,300,000,000

14

30,000

13

428,571,420

โอนสํารองตามกฎหมายเพื่อลดขาดทุนสะสม

14

-

-

-

-

-

-

โอนส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพื่อลดขาดทุนสะสม

14

-

-

(1,209,465,422)

-

-

-

ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน

13

-

-

-

แปลงหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ

321,428,580

จัดสรรแล้ว

เลือกแปลงสภาพ ที่ถือเป็ นตราสารทุน บัญชีของบริ ษทั ย่อย สํารองตามกฎหมาย

แปลงหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหุน้ สามัญ

-

-

สิ ทธิ

กําไรสะสม

(750,000,000)

36,639,475

ยังไม่ได้จดั สรร

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(ขาดทุน)

ส่ วนน้อย

(2,575,973,187)

3,530,098

รวม
592,080,022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,639,475

-

-

1,209,465,422

-

-

(36,639,475)
-

-

-

-

-

-

-

-

(15,650,685)

-

(15,650,685)

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2546

-

-

-

-

-

-

-

666,488,262

-

666,488,262

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสําหรับปี 2546

-

-

-

-

-

-

-

1,321,228,030

5,590,700

-

-

-

แปลงหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหุน้ สามัญ

14

205,000

(205,000)

-

-

-

-

-

ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ เพื่อลดขาดทุนสะสม

14

(660,716,515)

(2,692,850)

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือปลายปี 2546

41,599,484

(679,030,713)
663,409,365

หุน้ สามัญที่ออกเพิ่มในระหว่างปี

14

9,500,000

-

101,111,673

แปลงหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ

13

57,142,857

-

184,456,627

ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน

13

-

โอนไปสํารองตามกฎหมาย

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(219,015,667)

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสําหรับปี 2547

-

-

-

-

-

ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย

-

-

-

-

-

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2547
เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือปลายปี 2547
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

19

727,359,372

-

2,692,850

-

285,568,300

-

550,000,000

-

(41,599,484)
-

-

16,587,614

16,587,614

20,117,712

1,259,505,213

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110,611,673

-

-

-

-

-

200,000,000

-

-

-

(12,671,233)

-

(12,671,233)

(46,500,000)

-

934,547,115

-

934,547,115

-

(219,015,667)

550,000,000

(192,661,558)
(192,661,558)

46,500,000

-

-

-

8,444,076

8,444,076

-

-

(28,561,788)

(221,223,346)

46,500,000

640,738,867

-

2,060,197,831

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
ส่ วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออกและชําระแล้ว
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี 2546

หุน้ สามัญ

หุน้ บุริมสิ ทธิ

892,626,610

5,620,700
-30,000

แปลงหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหุน้ สามัญ

14

30,000

แปลงหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ

13

428,571,420

โอนสํารองตามกฎหมายเพื่อลดขาดทุนสะสม

14

-

-

โอนส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพื่อลดขาดทุนสะสม

14

-

-

ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน

13

-

-

-

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2546

1,321,228,030

ยอดคงเหลือปลายปี 2546

-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
888,036,842
321,428,580
-

สิ ทธิ

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ที่สูงกว่ามูลค่าตาม

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

เลือกแปลงสภาพ ที่ถือเป็ นตราสารทุน บัญชีของบริ ษทั ย่อย สํารองตามกฎหมาย
41,599,484

1,300,000,000

-

36,639,475

ยังไม่ได้จดั สรร
(ขาดทุน)
-2,575,973,187

รวม
588,549,924

-

-

-

-

-

-

-

-750,000,000

-

-

-

-

-

-

-

36,639,475

-

-

-

-

-

1,209,465,422

-

-

-

-

-

-

-15,650,685

-15,650,685

-

-

-

-

-

-

666,488,262

666,488,262

5,590,700

-

-

-

-679,030,713

1,239,387,501

-1,209,465,422

41,599,484

550,000,000

-36,639,475

แปลงหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหุน้ สามัญ

14

205,000

-205,000

-

-

-

-

-

ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ เพื่อลดขาดทุนสะสม

14

-660,716,515

-2,692,850

-

-

-

-

-

หุน้ สามัญที่ออกเพิ่มในระหว่างปี

14

9,500,000

-

101,111,673

-

-

-

-

-

110,611,673

แปลงหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ

13

57,142,857

-

184,456,627

-

-

-

-

200,000,000

ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน

13

-

-

-

-

-

-

-

โอนไปสํารองตามกฎหมาย

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

934,547,115

934,547,115

-

-

-

-

-

-

-

-219,015,667

-219,015,667

-

-

-

-

-

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2547
เงินปั นผลจ่าย
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
ยอดคงเหลือปลายปี 2547
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

19

727,359,372

2,692,850

285,568,300

-41,599,484

-

550,000,000

-192,661,558
-192,661,558

46,500,000

46,500,000

663,409,365

-12,671,233
-46,500,000

640,738,867

-

-12,671,233
-

-192,661,558
2,060,197,831

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย
และประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักคือ กิจการโรงพยาบาล การลงทุนในบริ ษทั อื่นและให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติให้บริ ษทั ฯย้ายสํานักงานจากเลขที่ 210
ซอย 1 (ซอยรื่ นฤดี ) ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร เป็ น 33 ซอยสุ ขุมวิท 3
(นานาเหนื อ) ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียน
การย้ายสํานักงานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิ ชย์และกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และ 11 มิถุนายน
2547 ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอนุ ญาตให้ยา้ ยการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯจากหมวด REHABCO ไปยังหมวดการแพทย์ และอนุ ญาตให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯได้ต้ งั แต่
วันที่ 29 ตุลาคม 2546 เป็ นต้นไป
เมื่ อ วัน ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2547 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท ฯได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ ซ้ื อ กิ จ การ
โรงพยาบาลจากบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด) และอนุมตั ิให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะซื้ อสังหาริ มทรัพย์รวมทั้งรับโอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รับโอนสิ ทธิ
หน้าที่ตามสัญญาต่าง ๆ และรับโอนพนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงพยาบาล การซื้ อกิจการดังกล่าว
ดําเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยและบันทึกรายการบัญชีแล้ว โดยมีค่าตอบแทนในการซื้ อกิจการเป็ นจํานวนเงิน 772.2
ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ฯเช่าอาคารโรงพยาบาลของบริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด เพื่อใช้ใน
การดําเนินกิจการโรงพยาบาลต่อไป
เมื่ อวันที่ 4 ตุ ลาคม 2547 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติ อนุ มตั ิ การลงทุ นในบริ ษทั เอเชี ยน
ฮอสพิทอล อิงค์ ซึ่งเป็ นผูด้ าํ เนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในกรุ งมนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ในสัดส่ วนการลงทุน
ร้ อ ยละ 41.90 ของทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษทั ดัง กล่ าว ทั้ง นี้ การลงทุ นจะกระทํา ผ่า นบริ ษทั วิ ส ต้า เมดิ ค อล
แมเนจเม้นท์ อิ งค์ และบริ ษทั ย่อยอี กแห่ งหนึ่ งซึ่ งจะจัดตั้งขึ้นในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ โดยบริ ษทั ฯจะถื อหุ ้นใน
บริ ษทั ทั้งสองในอัตราร้อยละ 100 และ 40 ตามลําดับ การลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 500 ล้านเปโซ หรื อ
ประมาณ 370 ล้านบาท
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2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
2.1 งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ของ
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้: -

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั บี.เอช. อเวนิว จํากัด”)
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
โดยบริ ษทั ฯ
2547
2546
100.00 97.45

โรงพยาบาล

100.00
100.00

ให้เช่าที่ดิน
ศูนย์ดูแลสุ ขภาพ

99.94
100.00

ลักษณะ
ของธุรกิจ

อัตราร้อยละของ อัตราร้อยละของ
สิ นทรัพย์รวมใน รายได้รวมใน
งบการเงินรวม งบการเงินรวม
2547 2546 2547 2546
65
82
57
98
1

1

1

-

2.2 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่เป็ นสาระสําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตามบัญชีของบริ ษทั ฯและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
2.3 ผลต่างของต้นทุนของเงินลงทุนที่เกินกว่าหรื อตํ่ากว่ามูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันซื้ อหุ ้นได้
แสดงภายใต้หวั ข้อ “ค่าความนิยมในการรวมกิจการ” ในงบดุลรวมและตัดจําหน่ายภายในระยะเวลา 5 ปี
2.4 ในเดือนมิถุนายน 2547 บริ ษทั ฯได้ซ้ื อเงินลงทุนในบริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด เพิ่มเติม
จากผูถ้ ือหุ ้นเดิม ทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯในบริ ษทั ย่อยแห่ งนี้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.45 เป็ น
ร้อยละ 100
2.5 ในเดือนพฤศจิกายน 2547 บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั บี.เอช. อเวนิ ว
จํากัด”) ได้ทาํ การเพิ่มทุนโดยบริ ษทั ฯเข้าซื้ อหุ น้ ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด ทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯใน
บริ ษทั ย่อยแห่งนี้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 99.94 เป็ นร้อยละ 100
3. นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
แห่ งประเทศไทย และเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้
จัดทําขึ้นตามหลักราคาทุนเดิม
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นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยโดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี้: 3.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รายได้จากการประกอบกิ จการโรงพยาบาลโดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารั กษาพยาบาล
ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การหรื อจําหน่ายแล้ว
รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าที่ปรึ กษาและการจัดการ ดอกเบี้ยรับ และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่ งถึงกําหนดจ่าย
คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ฝากและปราศจากภาระผูกพัน
3.3 ลูกหนีก้ ารค้ าและค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้ การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สํา หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ คาดว่า จะเกิ ด ขึ้ น จากหนี้ ที่ เ รี ย กเก็ บ ไม่ ไ ด้ บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ย
พิจารณาความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญโดยพิจารณาฐานะปัจจุบนั ของลูกหนี้เป็ นเกณฑ์ หนี้สูญ
จะถูกตัดจําหน่ายเมื่อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
3.4 สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ย) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะ
ตํ่ากว่า
3.5 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ /ค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้: -
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สิ ทธิการเช่า
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องอุปกรณ์ระบบอํานวยความสะดวก
เครื่ องมือแพทย์
อุปกรณ์โรงพยาบาล
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่ง
ยานพาหนะ

-

ตามอายุสญ
ั ญาเช่า (30 ปี )
3 ปี และ 30 ปี
8 - 30 ปี
5 - 20 ปี
5 - 15 ปี
3 - 15 ปี
5 - 15 ปี
5 - 10 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
3.6 การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยสอบทานการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พย์เมื่ อ มี ขอ้ บ่ ง ชี้ ว่ า ราคาตามบัญ ชี ของ
สิ นทรั พย์มี มูล ค่า สู ง กว่า มูล ค่า ที่ คาดว่าจะได้รั บคื น ซึ่ งมู ลค่ าที่ คาดว่า จะได้รับ คื น ดัง กล่ า วมาจากการ
ประมาณการของฝ่ ายบริ หาร
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
รับรู้ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าการลดมูลค่าดังกล่าวไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทาง
ที่ลดลงโดยบันทึกในบัญชีรายได้อื่น
3.7 ค่าตัดจําหน่ าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงเป็ นเวลา 5 ปี และ 10 ปี
3.8 เงินลงทุน
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย (ในงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ฯ) และบริ ษทั ร่ วมแสดงมูลค่าตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย ซึ่งการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยนี้เงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซ้ื อมา
และถูกปรั บด้วยส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯในผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในแต่ละปี
ผลขาดทุนส่ วนที่ เกิ นกว่ามูลค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะแสดงเป็ นหนี้ สินไม่หมุนเวียนภายใต้หัวข้อ
“ค่าเผือ่ ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย”
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เงิ นลงทุ นระยะยาวอื่ นที่ เป็ นตราสารทุ นที่ ไ ม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่ งบริ ษทั ฯถื อเป็ น
เงินลงทุนทัว่ ไปแสดงมูลค่าตามราคาทุน บริ ษทั ฯจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุน
ทัว่ ไปในงบกําไรขาดทุน
3.9 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ ที่เกิ ดรายการ สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศคงเหลื อ ณ วันที่ ใน
งบดุ ลแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ ในงบดุ ล กําไรและขาดทุนที่ เกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
3.10 เครื่องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุ รกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินนอกงบดุล
เพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน
ลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้ การค้า เงินให้กูย้ ืมและเงินกูย้ ืม ซึ่ งนโยบายการบัญชี เฉพาะสําหรั บรายการแต่ละ
รายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.11 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ตามหลัก การบัญชี ที่ รั บ รองทัว่ ไป ในบางกรณี ฝ่ ายบริ ห ารอาจต้อ งใช้
การประมาณการรายการบัญ ชี บ างรายการ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และ
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ด้ว ยเหตุ น้ ี ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในภายหลัง จึ ง อาจแตกต่ า งไปจากจํา นวน
ที่ประมาณไว้
3.12 ผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยและพนัก งานได้ร่ ว มกัน จดทะเบี ย นจัด ตั้ง กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่พนักงานจ่ ายสะสมและเงิ นที่
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ ายสมทบให้เป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 5 และร้ อยละ 5 - 7 ของเงิ นเดื อ น
พนักงานตามลําดับ กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั เงินทุน กรุ งเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
และจะจ่ายคืนให้แก่พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุนฯ ในระหว่างปี 2547 บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯและบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเป็ นจํานวนเงิน 17.1 ล้านบาท (2546:
12.8 ล้านบาท)
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3.13 ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรสุ ทธิหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้
ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีและหักผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปี ก่อน (ถ้ามี) และไม่รวม
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและเงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
3.14 กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของ
หุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กํา ไรต่ อ หุ ้น ปรั บ ลดคํา นวณโดยการหารกํา ไรสุ ท ธิ สํา หรั บปี หลังจากปรั บปรุ ง ผลกระทบของ
รายการที่เกี่ยวกับหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่
ออกอยู่ในระหว่างปี กับจํานวนถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้น
สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุน้ สามัญ
ทั้งนี้ การคํานวณกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ ้นปรับลด ได้มีการปรับจํานวนหุ ้นสามัญที่
ออกจําหน่ ายและจํานวนหุ ้นสามัญที่ บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเที ยบเท่าปรั บลดทั้งสิ้ น
ให้เป็ นหุ ้นสามัญตามสัดส่ วนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุ ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตรา
ไว้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 และหมายเหตุ 13 กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดสําหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ได้ปรับปรุ งโดยถือเสมือนว่าการแตกหุ ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของ
งวดแรกที่เสนอรายงาน
4. เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินทีน่ ําไปคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินฝากกับสถาบันการเงินจํานวน 9.8 ล้านบาท (2546: 9.8 ล้านบาท) ได้นาํ ไป
วางไว้กบั ธนาคารเพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับหนังสื อคํ้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยแห่ งหนึ่ง (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด) และเงินฝากประจําจํานวน 220 ล้านบาท (2546: 70
ล้า นบาท) ใช้เ ป็ นหลัก ประกัน สํ า หรั บ สั ญ ญาเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวของบริ ษ ัท ย่ อ ยแห่ ง เดี ย วกัน ตามที่ ก ล่ า ว
ในหมายเหตุ 12
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5. ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 จําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้: (หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนด
1 - 30 วัน
31 – 60 วัน
61 – 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

2547
136,767,440

2546
138,837,651

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2547
2546
136,417,029
15,482,540

64,123,228
20,727,678
6,726,545
8,740,767
11,208,297
17,035,150
265,329,105
(30,371,070)
234,958,035

46,733,230
12,905,824
8,380,876
21,982,659
7,470,537
15,112,928
251,423,705
(18,431,325)
232,992,380

63,970,698
20,454,501
6,623,260
8,618,016
11,138,405
17,035,150
264,257,059
(30,371,070)
233,885,989

1,664,003
667,840
1,514,554
1,370,433
73,666
524,741
21,297,777
(257,916)
21,039,861

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สาํ คัญกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกันโดย
การถือหุ น้ หรื อการมีผถู ้ ือหุ น้ หรื อกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่านั้น โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้: -
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งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2547
2546
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยการเสี ยโอกาส
ทางธุรกิจ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การรับ
ค่าที่ปรึ กษารับ
เงินปันผลรับ
ค่าเช่าจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายค่าตอบแทนในการซื้อกิจการ
โรงพยาบาลสุ ทธิ
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าบริ การรับ
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริ จาคจ่าย
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

40.6

45.0

ตามสัญญา ก)

25.5
2.0

25.5
1.9

3.3
24.8
239.7
35.0
26.0

0.6
-

ตามสัญญา ข)
ร้อยละ 11 ต่อปี และอัตรา MLR ลบอัตรา
ร้อยละ 0.5 ต่อปี (2546: ร้อยละ 1.12 1.38, 5, 11 ต่อปี )
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ตามสัญญา ค)
หุน้ ละ 2 บาท
ตามสัญญา ง)
อัตรา MLR ลบอัตราร้อยละ 0.45 ต่อปี

772.2

-

ราคาตามบัญชีบวกกําไร

1.0
1.9
12.9
19.6
0.6
415.2

2.4
9.4
16.6
-

งบการเงินรวม
2547
2546
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าบริ การรับ
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริ จาคจ่าย
ค่าบริ การจ่าย
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายกําหนดราคา

13.8
1.9
17.5
19.6
8.2
7.7
415.2
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11.8
2.4
11.9
16.6
5.2
-

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ตามสัญญา จ)
อัตรา MLR ต่อปี
ตามสัญญา ฉ)
ตามสัญญา ช)
(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายกําหนดราคา

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่
ตามสัญญา จ)
อัตรา MLR ต่อปี
ตามสัญญา ฉ)
ตามข้อ ช)
ตามสัญญา ช)

ก)

บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด) ได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและหอพักพยาบาล
กับบริ ษทั ฯเพื่อประกอบธุ รกิ จโรงพยาบาลเป็ นระยะเวลา 30 ปี เริ่ มตั้งแต่ปี 2539 ค่าเช่ าดังกล่าวคิดเป็ น
จํานวนเงินปี ละ 40.1 ล้านบาท ซึ่ งไม่รวมค่าเช่าบีเอช เรสซิ เดนซ์ เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2547 บริ ษทั ย่อยได้
ยกเลิกสัญญาเช่าอาคาร หอพักพยาบาลและอาคารบีเอช เรสซิ เดนซ์กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยจึงไม่มีภาระที่
ต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวอีกต่อไป
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด) ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารกับบริ ษทั ฯเพื่อประกอบธุรกิจเป็ นระยะเวลา
11 ปี เริ่ มตั้งแต่ปี 2544 ค่าเช่าอาคารดังกล่าวคิดเป็ นจํานวนเงินปี ละ 3 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2547 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเช่า โดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าเช่าใน
อัตราร้อยละ 5 ของรายได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 238,200 บาท

ข)

บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด) ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ฯโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
มิให้บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิ จโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง สัญญาดังกล่าวมีกาํ หนด 30 ปี เริ่ มจากปี 2540
ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญา บริ ษทั ย่อยมีภาระค่าธรรมเนี ยมที่ตอ้ งจ่ายภายในเวลา 9 ปี คิดเป็ นจํานวน
รวมทั้งสิ้ น 255 ล้านบาท โดยเริ่ มบันทึกภาระในปี 2540 จํานวน 51 ล้านบาท และปี ถัดไปอีก 8 ปี โดยมี
ภาระค่าธรรมเนียมปี ละ 25.5 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ฯคิดดอกเบี้ยสําหรับค่าธรรมเนียมที่ยงั ไม่ได้รับ
ชําระในอัตราร้อยละ 11 ต่อปี ทั้งนี้ภายหลังจากการขายกิจการโรงพยาบาลให้แก่บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยจึงไม่
มีภาระที่ตอ้ งจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอีกต่อไป

ค)

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาให้บริ การเกี่ยวกับการจัดการแก่บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด ซึ่ งสัญญากําหนดให้บริ ษทั
ไวทัลไลฟ์ จํากัด ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่บริ ษทั ฯในอัตราร้อยละ 3.5 ของรายได้ โดยใน
เดือนกันยายน 2547 ทั้งสองบริ ษทั ตกลงร่ วมกันในการยกเลิกสัญญาดังกล่าว
บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาให้บริ การด้านการให้คาํ แนะนําและปรึ กษาแก่บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
จํากัด โดยคิดค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาสําหรับเดือนสิ งหาคมถึงธันวาคม 2547 เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 24 ล้าน
บาท

ง)

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารโรงพยาบาลกับบริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด เพื่อดําเนิ น
กิจการโรงพยาบาลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2547 ค่าเช่าอาคารดังกล่าวคิดเป็ นจํานวน
เงินปี ละ 84 ล้านบาท

จ)

บริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ทาํ สัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบริ ษทั ฯเพื่อประกอบ
ธุรกิจเป็ นระยะเวลา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่ปี 2544 และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี ค่าเช่าอาคารดังกล่าว
คิดเป็ นจํานวนเงินปี ละ 1 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าเช่าห้องพักอาคารบีเอช เรสซิเดนซ์
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ฉ)

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเช่ าที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ าง (อาคารบี เอชทาวเวอร์ ) กับธนาคารกรุ ง เทพ จํากัด
(มหาชน) เป็ นระยะเวลา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2543 ค่าเช่าจ่ายจํานวนดังกล่าวคํานวณขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 75 ของรายได้สุทธิ (รายรับรวมหักรายจ่ายรวม) จากการให้เช่าช่วง แต่ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 8 ล้านบาท
เมื่ อวันที่ 19 มกราคม 2547 ธนาคารได้อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯต่ อสัญญาเช่ าออกไปอี ก 1 ปี เริ่ มตั้งแต่ว นั ที่
29 สิ ง หาคม 2546 ถึ ง วัน ที่ 28 สิ ง หาคม 2547 และเมื่ อ วัน ที่ 8 ธัน วาคม 2547 ธนาคารได้อ นุ ม ัติ ใ ห้
ต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 29 สิ งหาคม 2547 ถึงวันที่ 28 สิ งหาคม 2548 ซึ่ งอัตราค่าเช่า
และเงื่อนไขอื่นให้เป็ นไปตามสัญญาเช่าเดิม
ค่าเช่าค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีจาํ นวน 4.3 ล้านบาท (2546: 8.6 ล้านบาท) ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ น
บัญชีเจ้าหนี้อื่นในงบดุล

ช)

ในเดือนธันวาคม 2547 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อซื้ อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 10.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้
ชําระค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงั กล่าวแล้วจํานวน 9.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัดต้องจ่ายค่าบริ การในการดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้แก่บริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด ค่าบริ การค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มี
จํานวน 7.7 ล้านบาท ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ นบัญชีเจ้าหนี้อื่นในงบการเงินรวม
ยอดคงค้างของรายการข้างต้น (นอกเหนือจากข้อ ฉ) และ ช)) ได้แสดงแยกต่างหากในงบดุลดังนี้: (หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2547
2546

งบการเงินรวม
2547
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อดีตบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ระยอง จํากัด
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แอล เอส คลินนิ่ง จํากัด
150
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด
217,648
มูลนิธิ โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์
212,230
รวม
430,028
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2546

-

39,431,842
(39,431,842)
-

39,431,842
(39,431,842)
-

-

24,742,553

8,564,537

150

50

50
101,183,655
145,437
101,329,142

217,648
212,230
25,172,581

2,584,971
300
11,149,858

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2546

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2547
2546

2547
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด
รวม
-

-

733,104
24,289,265

407,572
23,108,330

160,341,068
160,341,068

25,022,369

160,341,068
183,856,970

เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด
-

-

1,470,826,509

-

บริ ษ ทั โกลเบิ ล แคร์ โซลู ชั่น (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษทั ซึ่ งประกอบธุ ร กิ จเกี่ ยวกับการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับกิจการโรงพยาบาล โดยบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด)
เป็ นต้นแบบในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกระบบที่พฒั นาโดยบริ ษทั ดังกล่าว ดังนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจึงได้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่บริ ษทั ดังกล่าวเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินงาน เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
และระยะยาวดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี ในเดือนธันวาคม 2547 บริ ษทั ดังกล่าวได้ชาํ ระเงินกูย้ ืม
ข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วเป็ นจํานวน 391 ล้านบาท
เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาวแก่บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบด้วยอัตรา
ร้ อยละ 0.5 ต่อปี (2546: เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 5 ต่อปี และเงิ นให้กูย้ ืมระยะยาวคิด
ดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR ณ วันสุ ดท้ายของไตรมาสที่แล้ว)
บริ ษทั ฯไม่มีการคิดดอกเบี้ยสําหรับเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบด้วยอัตรา
ร้อยละ 0.45 ต่อปี
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รายการเพิ่มขึ้นและลดลงระหว่างปี สามารถสรุ ปได้ดงั นี้: 31 ธันวาคม
2546
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
เงินต้น
8,200,565
ดอกเบี้ยค้างรับ
363,972
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แอล เอส คลินนิ่ง จํากัด
50
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด
เงินต้น
98,556,845
ดอกเบี้ยค้างรับ
2,626,810
มูลนิธิ โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์
145,437
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
เงินต้น
246,145
ดอกเบี้ยค้างรับ
161,427
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
เงินต้น
22,494,000
ดอกเบี้ยค้างรับ
614,330
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด
เงินต้น
143,870,479
ดอกเบี้ยค้างรับ
16,470,589
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-

- 12 -

ลดลง

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
2547

16,607,226
806,261

1,235,471
-

23,572,320
1,170,233

400

300

150

130,234,546
9,240,871
321,145

228,573,743
11,867,681
254,352

217,648
212,230

292,155
33,377

-

538,300
194,804

1,180,935

-

22,494,000
1,795,265

8,227,347

143,870,479
24,697,936

-

1,512,578,09
0
26,026,859

47,132,223

1,465,445,867

20,646,217

5,380,642

เพิ่มขึ้น

7. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2547
2546
70,472,904
19,874,000
11,680,830
102,027,734
-

งบการเงินรวม
2547
72,896,227
19,874,000
11,680,830
104,451,057

ยา
เวชภัณฑ์
วัสดุอื่น
รวม

2546
66,997,649
16,835,380
9,680,267
93,513,296

8. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้ เสี ย/ค่ าเผือ่ ผลขาดทุนทีเ่ กินกว่ าเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยประกอบด้วยเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังต่อไปนี้: (หน่วย: บาท)
เงินลงทุน
บริ ษทั
บริษัทย่ อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริษัทร่ วม
บริ ษทั แอล เอส คลินนิ่ง จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
รวมเงินลงทุน

ทุนที่ชาํ ระแล้ว
2547
2546

958,953,608 1,198,692,010

สัดส่ วนเงินลงทุน
2547
2546
ร้อยละ
ร้อยละ
100.00

วิธีส่วนได้เสี ย

วิธีราคาทุน
2547

2546

97.45 1,691,902,972 1,470,679,626

เงินปันผล
2547
2546

2547

2546

1,077,599,756

767,446,011

239,738,300

-

1,000,000
31,500,000

1,000,000
31,500,000

100.00
100.00

99.94
100.00

999,400
999,400
25,610,000
25,610,000
1,718,512,372 1,497,289,026

23,596
(23,114,011)
1,054,509,341

329,128
(13,085,206)
754,689,933

-

-

1,250,000

1,250,000

25.00

25.00

312,500
312,500
312,500
312,500
1,718,824,872 1,497,601,526

209,354
209,354
1,054,718,695

209,354
209,354
754,899,287

-

-

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2547
2546
มูลค่าเงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม
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885,171,148
192,661,558
(23,114,011)
1,054,718,695

767,984,493
(13,085,206)
754,899,287

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ได้มี
มติอนุมตั ิให้นาํ ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญทั้งจํานวนไปหักชดเชยขาดทุนสะสม และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2546 ที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้มีมติพิเศษอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยลดทุนจดทะเบียนจํานวน 239.7 ล้านบาท
โดยลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ จาก 10 บาท เป็ น 8 บาทและนําไปลดขาดทุนสะสมของบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อย
ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 บริ ษทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด
จํานวน 3,060,623 หุ ้น จากบรรษัทเงิ นทุนระหว่างประเทศ ในราคาหุ ้นละ 72.28050 บาท (ราคาที่ที่ปรึ กษา
ทางการเงินของบริ ษทั ฯให้ความเห็นว่าเป็ นราคาตลาด) รวมเป็ นเงิน 221,223,346 บาท ทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯในบริ ษทั ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.45 เป็ นร้อยละ 100 ส่ วนต่างของราคาทุนของเงินลงทุนที่
เกินกว่ามูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยจํานวน 192.7 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด ได้มี
มติอนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากผลการดําเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2547 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ในอัตราหุน้ ละ 2 บาท บริ ษทั ฯได้รับเงินปันผลเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 239.7 ล้านบาท
ในเดือนพฤศจิกายน 2547 บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั บี.เอช. อเวนิ ว
จํากัด”) ได้ทาํ การเพิ่มทุนโดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 5,990,000 หุ ้น มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท ทําให้ทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ย่อยเพิ่มจาก 1 ล้านบาทเป็ น 600 ล้านบาท บริ ษทั ฯเข้าซื้ อหุ น้ ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด ทําให้สัดส่ วน
การถือหุ ้นของบริ ษทั ฯในบริ ษทั ย่อยแห่ งนี้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 99.94 เป็ นร้ อยละ 100 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2547 บริ ษทั ฯยังมิได้จ่ายชําระค่าหุน้ จํานวนดังกล่าว
ส่ วนแบ่งกําไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมคํานวณจากงบการเงินที่ได้จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ร่ วม
9. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
(หน่วย: บาท)
บริ ษทั

บริ ษทั จันทบุรีคนั ทรี คลับ จํากัด
บริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ เอส.เอ. จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
สุ ทธิ

สัดส่ วนเงินลงทุน
2547 2546
ร้อยละ ร้อยละ
0.5 0.5
14.0
-

งบการเงินรวม
2547
2546
4,500,000
347,213
4,847,213
(2,800,000)
2,047,213

4,500,000
4,500,000
(2,800,000)
1,700,000

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2547
2546
4,500,000
347,213
4,847,213
(2,800,000)
2,047,213

4,500,000
4,500,000
(2,800,000)
1,700,000

บริ ษทั ฯประมาณค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนโดยพิจารณาจากงบการเงินล่าสุ ดของบริ ษทั ที่ไปลงทุน
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10. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน

สิ ทธิการเช่าและ
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ราคาทุน
290,861,482
34,880,909
31 ธันวาคม 2546
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2547
290,861,482
34,880,909
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
9,355,074
31 ธันวาคม 2546
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
1,111,738
ค่าเสื่ อมราคา - จําหน่าย
31 ธันวาคม 2547
10,466,812
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
31 ธันวาคม 2546
เพิ่มระหว่างปี
31 ธันวาคม 2547
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
290,861,482
25,525,835
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2547
290,861,482
24,414,097
ค่ าเสื่ อมราคาที่รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
2546
2547

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องอุปกรณ์
ระบบอํานวย
ความสะดวก

1,773,150,452
33,090,702
1,806,241,154

121,919,011
1,232,775
123,151,786

422,950,730
64,571,175
487,521,905

35,210,673
6,590,150
41,800,823

-

-

1,350,199,722
1,318,719,249

86,708,338
81,350,963

เครื่ องมือ
แพทย์

อุปกรณ์
โรงพยาบาล

เครื่ องใช้และ
เครื่ องตกแต่ง

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
ยานพาหนะ และติดตั้ง

รวม

769,255,167 406,859,806 269,821,977
50,412,604 100,194,704
232,827,495 67,796,484
13,873,832 4,694,018 204,672,021
(33,349,916) (1,786,090)
(514,620) (2,601,999)
968,732,746 472,870,200 283,181,189 52,504,623 304,866,725

3,817,356,112
558,187,327
(38,252,625)
4,337,290,814

422,864,674 284,523,408 136,815,871 21,619,701
115,081,420
3,554,247
15,792,647 7,265,747
(17,642,045)
(238,132)
(152,470) (2,601,992)
520,304,049 287,839,523 152,456,048 26,283,456

-

1,333,340,131
213,967,124
(20,634,639)
1,526,672,616
9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

-

346,390,493 122,336,398
439,428,697 185,030,677

-

-

-

133,006,106
130,725,141

28,792,903
26,221,167

100,194,704
304,866,725

2,484,015,981
2,801,618,198
199,367,549
213,967,124
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
ที่ดิน

สิ ทธิการเช่าและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2546
290,861,482
15,563,340
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2547
290,861,482
15,563,340
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
5,926,321
31 ธันวาคม 2546
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
467,818
ค่าเสื่ อมราคา - จําหน่าย
31 ธันวาคม 2547
6,394,139
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
31 ธันวาคม 2546
เพิ่มระหว่างปี
31 ธันวาคม 2547
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
290,861,482
9,637,019
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2547
290,861,482
9,169,201
ค่ าเสื่ อมราคาที่รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
2546
2547

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องอุปกรณ์
ระบบอํานวย
ความสะดวก

110,021,814
87,708,962
197,730,776

20,603,937
77,821,616
98,425,553

36,700,406
7,854,262
44,554,668

6,663,542
3,577,532
10,241,074

-

-

73,321,408
153,176,108

13,940,395
88,184,479

เครื่ องมือ
แพทย์

อุปกรณ์ เครื่ องใช้และ
โรงพยาบาล เครื่ องตกแต่ง

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
ยานพาหนะ และติดตั้ง

65,576,246
70,605,992 2,706,651 100,194,703
516,940,674 178,576,697 93,245,102 27,362,217 204,672,022
(296,920)
(85,239)
(507,390)
(2)
516,643,754 244,067,704 163,343,704 30,068,866 304,866,725
64,064,093
46,499,130 1,128,348
(12,527)
(7,051)
46,486,603 65,185,390
9,000,000
9,000,000

-

- 1,512,153
461,157,151 178,882,314

50,419,323
7,551,670
(133,476)
57,837,517

1,302,215
2,545,493

รวม
676,134,165
1,186,327,290
(889,551)
1,861,571,904

3,847,708

-

165,075,900
69,624,253
(153,054)
234,547,099

-

-

-

9,000,000
9,000,000

20,186,669
105,506,187

1,404,436
26,221,158

100,194,703
304,866,725

511,058,265
1,618,024,805
12,108,605
69,624,253
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บริ ษทั ฯได้จาํ นองที่ดินทั้งหมดซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 290.9 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรมซึ่ งประเมินเมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 เท่ากับ 581 ล้านบาท) กับธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งในฐานะผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูเ้ พื่อเป็ น
หลักประกันการออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวในหมายเหตุ 13 ข) และ 13 ค)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิ คอล เซ็นเตอร์ จํากัด ได้จดจํานองอาคารและจํานําเครื่ องมือแพทย์
และอุ ป กรณ์ โ รงพยาบาลซึ่ งมี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2547 จํา นวน 1,327 ล้า นบาท
(2546: 1,380 ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่งตามที่กล่าวใน
หมายเหตุ 12
ในเดือนธันวาคม 2547 บริ ษทั ฯได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์โรงพยาบาลจํานวน 9 ล้านบาท
เนื่องจากมีขอ้ บ่งชี้วา่ ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์บางรายการมีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ราคาทุนของอุปกรณ์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวน
แล้ว แต่ ย งั คงใช้ง านอยู่มี จ าํ นวนเงิ น 6 ล้า นบาท และ 4.5 ล้า นบาท (2546: 3 ล้า นบาท และ 278 ล้า นบาท)
ตามลําดับ
11. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
(หน่วย: บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ
ค่าความนิยมในการซื้ อธุรกิจ
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าความนิยมในการซื้ อธุรกิจ - สุ ทธิ
รวม
ค่าตัดจําหน่ายที่รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนสําหรับปี

งบการเงินรวม
2547
2546
478,778,572
217,600,000
(2,650,774) (128,594,762)
476,127,798
89,005,238
476,127,798
89,005,238
28,037,441
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43,520,000

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2547
2546
478,778,572
(2,650,774)
476,127,798
192,927,561
(8,038,648)
184,888,913
661,016,711
10,689,422

-

12. เงินกู้ยมื ระยะยาว
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด
เงินกูจ้ ากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี

2547

2546

2,108,014,897
(328,521,802)
1,779,493,095

2,190,145,347
(82,130,450)
2,108,014,897

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2545 บริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญากูย้ ืมเงินสกุลบาทกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
แห่ งหนึ่งในวงเงินจํานวน 2,400,000,000 บาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี ในปี ที่ 1-2
หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน
และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน จํานวน 24 งวด เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 ธันวาคม 2547 เงินกูย้ มื นี้ค้ าํ ประกัน
โดยการจดจํานองอาคารและจํานําเครื่ องมือแพทย์และอุปกรณ์โรงพยาบาลและเงินฝากประจําตามที่กล่าวใน
หมายเหตุ 10 และหมายเหตุ 4 ในเดือนกรกฎาคม 2547 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญา Amendment Agreement และ
สัญญา Amended and Restated Facility Agreement กับธนาคารดังกล่าวเพื่อร่ วมรับผิดชอบหนี้สิน
สัญญากูย้ ืมเงินได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน ข้อจํากัด
เกี่ยวกับการก่อหนี้เพิ่มและการจ่ายเงินปันผล เป็ นต้น
13. หุ้นกู้แปลงสภาพ/หนีส้ ิ นตามสั ญญาการปรับโครงสร้ างหนี้
เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2543 บริ ษทั ฯได้ออกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพเพื่อชําระหนี้ เงินกูย้ ืมให้แก่เจ้าหนี้ ธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่งซึ่งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ดงั นี้: ก)

หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพไม่มีประกันชนิ ดไม่มีตวั แทนผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ าํ นวน 200 ล้านบาท ระยะเวลาชําระคืน 12 ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี จ่ายชําระทุก 6 เดือน โดยมีราคาแปลงสภาพ ณ ปั จจุบนั เท่ากับ 3.50 บาทต่อ
1 หุน้ สามัญ (2546: 17.50 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ) ผูถ้ ือหุน้ กูส้ ามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตลอดอายุหุน้ กู้
เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2547 บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ใช้สิทธิ แปลงสภาพหุ น้ กูข้ า้ งต้น
ทั้งจํานวน
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ข)

หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพมีประกันบางส่ วนจํานวน 300 ล้านบาท ระยะเวลาชําระคืน 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
2.5 ต่อปี ในปี ที่ 1 - 4 ร้อยละ 5 ต่อปี ในปี ที่ 5 - 8 และร้อยละ 10 ต่อปี ในปี ที่ 9 - 12 จ่ายชําระทุก 6 เดือน
โดยมีราคาแปลงสภาพ ณ ปั จจุบนั เท่ากับ 4.55 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ (2546: 22.75 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ)
ผูถ้ ื อ หุ ้นกู้มีสิทธิ เลื อกแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญได้ตลอดอายุหุ้นกู้ หุ ้นกู้มีหลัก ประกันเป็ นที่ ดินของ
บริ ษทั ฯ

ค)

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพมีประกันบางส่ วนจํานวน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาชําระคืน 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
1 ต่อปี จ่ายชําระทุก 6 เดือน โดยมีราคาแปลงสภาพ ณ ปั จจุบนั เท่ากับ 3.50 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ (2546:
17.50 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ) ผูถ้ ือหุ ้นกูม้ ีสิทธิ เลือกแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญได้ตลอดอายุหุ้นกู้ หุ ้นกูม้ ี
หลักประกันเป็ นที่ดินของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546 ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพข้อ ค) ได้ใช้สิทธิ
แปลงสภาพหุ น้ กูจ้ าํ นวน 750 ล้านบาท มีผลทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
ดังกล่าวมียอดคงเหลือจํานวน 250 ล้านบาท

ภายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ น้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพของหุ น้ กูแ้ ต่ละประเภท
กําหนดไว้ว่า “ในกรณี ที่ผอู ้ อกหุ ้นกูเ้ ปลี่ยนแปลงราคาพาร์ ของหุ น้ โดยเหตุผลของการรวมหรื อแยกหุ ้น จะต้องมี
การปรั บ ปรุ งราคาแปลงสภาพของหุ ้ น กู้ โดยปรั บ ปรุ งราคาจะมี ผ ลทัน ที นั บ จากวัน ที่ ก ารจดทะเบี ย น
เปลี่ ย นแปลงราคาพาร์ ของหุ ้นกับ กระทรวงพาณิ ช ย์เสร็ จ สิ้ น” ซึ่ งเมื่ อ วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2547 บริ ษทั ฯได้
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯจากหุ น้ ละ 5 บาท เป็ นหุ น้ ละ 1 บาทกับกระทรวงพาณิ ชย์
เรี ยบร้อยแล้ว จึงมีผลทําให้ราคาแปลงสภาพของหุน้ กูเ้ ปลี่ยนแปลงดังนี้: ก)

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพไม่มีประกันชนิดไม่มีตวั แทนผูถ้ ือหุน้ กูจ้ าํ นวน 200 ล้านบาท
ราคาแปลงสภาพเดิม 17.50 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
ราคาแปลงสภาพใหม่ 3.50 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ

ข)

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพมีประกันบางส่ วนจํานวน 300 ล้านบาท
ราคาแปลงสภาพเดิม 22.75 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
ราคาแปลงสภาพใหม่ 4.55 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ

ค)

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพมีประกันบางส่ วนจํานวน 1,000 ล้านบาท
ราคาแปลงสภาพเดิม 17.50 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
ราคาแปลงสภาพใหม่ 3.50 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
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หุน้ กูแ้ ปลงสภาพข้อ ก)
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน”
ซึ่ งให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2543 เป็ นต้นไปนั้น
ได้กาํ หนดให้ผอู ้ อกหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพแสดงองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สินและทุนแยกจากกันในงบดุล บริ ษทั ฯจึงได้
แยกแสดงองค์ประกอบดังกล่ าวของหุ ้นกู้แปลงสภาพข้อ ก) โดยกําหนดราคาตามบัญชี ของหนี้ สินจากการ
คํานวณกระแสเงินสดของเงินต้นและดอกเบี้ยที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นกู้ และกําหนดราคาตามบัญชี ของทุนโดยหักราคาตามบัญชี ของหนี้ สินจาก
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นกู้แปลงสภาพและแสดงไว้ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นภายใต้หัวข้อ “สิ ทธิ เลื อกแปลงสภาพ”
สําหรั บผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของหนี้ สินดังกล่ าวข้างต้นและมูลค่าหน้าตัว๋ ของหุ ้นกู้แปลงสภาพจะ
ตัดจําหน่ายตามอายุของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จํานวนที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตของหุน้ กูไ้ ด้แสดงอยูใ่ นงบดุลภายใต้หวั ข้อ “หนี้สิน
ตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้”
เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2547 บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพข้อ ก)
ได้ข อใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพหุ ้น กู้ท้ งั จํา นวนโดยให้มี ผ ลวัน ที่ 25 สิ ง หาคม 2547 และมี ร ายละเอี ย ดของการ
แปลงสภาพดังนี้: จํานวนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกจําหน่ายทั้งหมด
20 หน่วย
จํานวนหุน้ กูท้ ี่ได้ยนื่ ขอแปลงสภาพไปแล้ว
หน่วย
จํานวนหุน้ กูท้ ี่ยนื่ ขอแปลงสภาพครั้งนี้
20 หน่วย
จํานวนหุน้ กูท้ ี่ยงั ไม่แปลงสภาพคงเหลือ
หน่วย
จํานวนหุน้ สามัญที่มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ
75,000,000 หุน้
จํานวนหุน้ สามัญที่ผถู ้ ือหุน้ กูข้ อทําการแปลงสภาพไปแล้ว
หุน้
จํานวนหุน้ สามัญที่ผถู ้ ือหุน้ กูข้ อทําการแปลงสภาพครั้งนี้ 57,142,857 หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
จํานวนหุน้ สามัญที่รองรับการแปลงสภาพคงเหลือ
17,857,143 หุน้
การแปลงสภาพหุ น้ กูด้ งั กล่าวมีผลให้บริ ษทั ฯไม่มีภาระการจ่ายดอกเบี้ยในอนาคตซึ่ งบริ ษทั ฯบันทึกไว้ใน
บัญชี “หนี้ สินตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ ” อีกต่อไป ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงปรับปรุ งยอดคงเหลือของหนี้ สิน
ตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้จาํ นวน 63,978,082 บาทและแสดงเป็ นรายการพิเศษในงบกําไรขาดทุนภายใต้
หัวข้อ “กําไรจากการแปลงสภาพหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้นสามัญ” และโอน “สิ ทธิ เลือกแปลงสภาพ” จํานวน 41,599,484
บาทไปยัง “ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ”
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หุน้ กูแ้ ปลงสภาพข้อ ข) และ ค)
เมื่ อวันที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2543 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติ อ นุ ม ตั ิ ให้แ ก้ไขเพิ่มเติ ม
ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยให้สิทธิบริ ษทั ฯเลือกที่จะไถ่ถอน
หุน้ กูห้ รื อแปลงสภาพหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ สามัญเมื่อครบกําหนด
ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มูลสําหรั บ เครื่ อ งมื อทาง
การเงิน” การให้สิทธิ บริ ษทั ฯเป็ นผูเ้ ลือกที่จะไถ่ถอนหุ ้นกูห้ รื อแปลงสภาพหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้นสามัญเมื่อครบกําหนด
และจํานวนตราสารทุนที่บริ ษทั ฯต้องส่ งมอบจะไม่เปลี่ยนแปลงตามมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนนั้น (เนื่องจาก
บริ ษทั ฯกําหนดราคาแปลงสภาพที่แน่ นอนไว้แล้ว) ทําให้หุ้นกูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้คาํ จํากัดความ
ของหนี้สินทางการเงินและถือเป็ นตราสารทุน นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯมีความตั้งใจที่จะเลือกใช้สิทธิ
แปลงสภาพหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ สามัญเมื่อครบกําหนด ดังนั้น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวทั้งจํานวนจึงได้แสดงรวมอยูใ่ น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ และดอกเบี้ยในอนาคตของหุน้ กูด้ งั กล่าวจะบันทึกหักกับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546 บริ ษทั ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพข้อ ค) ของ
บริ ษทั ฯ ได้ขอใช้สิทธิ ในการแปลงสภาพหุ ้นกู้เป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ โดยมี รายละเอี ยดการแปลงสภาพ
ดังนี้: จํานวนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกจําหน่ายทั้งหมด
100 หน่วย
จํานวนหุน้ กูท้ ี่ได้ยนื่ ขอแปลงสภาพไปแล้ว
หน่วย
จํานวนหุน้ กูท้ ี่ยนื่ ขอแปลงสภาพครั้งนี้
75 หน่วย
จํานวนหุน้ กูท้ ี่ยงั ไม่แปลงสภาพคงเหลือ
25 หน่วย
จํานวนหุน้ สามัญที่มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ
60,000,000 หุน้
จํานวนหุน้ สามัญที่ผถู ้ ือหุน้ กูข้ อทําการแปลงสภาพไปแล้ว
หุน้
จํานวนหุน้ สามัญที่ผถู ้ ือหุน้ กูข้ อทําการแปลงสภาพครั้งนี้ 42,857,142 หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
17,142,858 หุน้
จํานวนหุน้ สามัญที่รองรับการแปลงสภาพคงเหลือ
ในระหว่ า งปี 2543 บริ ษ ัท ฯได้เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นโดยสํา รองหุ ้ น สามัญ ไว้เ พื่ อ รองรั บ การใช้สิ ท ธิ
แปลงสภาพหุ ้นกูด้ งั กล่าวข้างต้นจํานวน 90 ล้านหุ ้น ภายหลังการใช้สิทธิ แปลงสภาพเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546
ของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และวันที่ 25 สิ งหาคม 2547 ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯจากหุ น้ ละ 5 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท ตามที่กล่าวในหมายเหตุ
14 ทําให้คงเหลือหุน้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพจํานวน 178,571,433 หุน้
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ดอกเบี้ ย จ่ า ยสํา หรั บ ปี 2547 ของหุ ้น กู้แ ปลงสภาพมี จ ํา นวน 20.7 ล้า นบาท (2546: 23.6 ล้า นบาท)
โดยบันทึกเป็ นส่ วนที่นาํ ไปลดกําไรสะสมจํานวน 12.7 ล้านบาท (2546: 15.6 ล้านบาท) และส่ วนที่นาํ ไปลด
หนี้สินตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้จาํ นวน 8 ล้านบาท (2546: 8 ล้านบาท)
14. ทุนเรือนหุ้น
ผูถ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิมีสิทธิ เท่าเทียมกับหุ น้ สามัญ ยกเว้นสิ ทธิ ในการรับเงินปันผลก่อนในอัตราร้อยละ 15
ของทุนที่เป็ นหุน้ บุริมสิ ทธิ หุน้ บุริมสิ ทธิดงั กล่าวสามารถแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้
ในไตรมาสที่ หนึ่ งของปี 2547 มี ผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ จาํ นวน 20,500 หุ ้น (2546: 3,000 หุ ้น) ขอแปลงหุ ้น
บุริ มสิ ทธิ เป็ นหุ ้นสามัญในอัตรา 1 หุ ้นบุริ มสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้นสามัญ โดยบริ ษทั ฯได้ด าํ เนิ นการจดทะเบี ยนการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547
ภายหลังการแปลงสภาพหุ ้นกูข้ อ้ ค) ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 13 มีผลให้บริ ษทั ฯมีทุนชําระแล้วเพิ่มขึ้น
จาก 898,247,310 บาท เป็ น 1,326,818,730 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 888,036,842 บาท
เป็ น 1,209,465,422 บาท โดยบริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์
เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้ งั แต่วนั ที่ 8 ตุลาคม 2546
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯโอนทุนสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 36,639,475 บาท และส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นสามัญจํานวน 1,209,465,422 บาทไปหักชดเชย
ขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ยงั อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯลดทุนจดทะเบียนจํานวน 922,702,685 บาท โดยลด
มูล ค่ าที่ ต ราไว้ข องหุ ้น จากเดิ ม หุ ้น ละ 10 บาท เป็ นหุ ้น ละ 5 บาท ซึ่ ง มี ผ ลทํา ให้ทุ น ชําระแล้ว ลดลงจํา นวน
663,409,365 บาท เพื่อนําไปลดขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้
ของบริ ษทั ฯจากหุ ้นละ 5 บาท เป็ นหุ ้นละ 1 บาท และแก้ไขจํานวนหุ ้นของทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯจาก
184,540,537 หุ ้น มูล ค่า หุ ้นละ 5 บาท เป็ น 922,702,685 หุ ้น มู ล ค่ า หุ ้น ละ 1 บาท บริ ษ ทั ฯได้ด ํา เนิ นการจด
ทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547
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เมื่ อ วันที่ 16 มิ ถุนายน 2547 บริ ษทั ฯได้อ อกหุ ้นสามัญให้แ ก่ บรรษัทเงิ น ทุนระหว่างประเทศจํา นวน
9,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาขายหุ น้ ละ 11.643334 บาท (ราคากําหนดจากค่าเฉลี่ยของ
ราคาซื้อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย) รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 110,611,673 บาท มีผล
ให้บริ ษทั ฯมีทุนชําระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 663,409,365 บาท เป็ น 672,909,365 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
จํานวน 101,111,673 บาท บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยนการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวกับกระทรวงพาณิ ชย์
เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547
ภายหลังการแปลงสภาพหุ ้นกูข้ อ้ ก) เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2547 มีผลให้บริ ษทั ฯมีทุนชําระแล้วเพิ่มขึ้น
จาก 672,909,365 บาท เป็ น 730,052,222 บาท มี ส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 101,111,673 บาท เป็ น
285,568,300 บาท โดยบริ ษัท ฯได้ด ํา เนิ น การจดทะเบี ย นการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วกับ กระทรวงพาณิ ช ย์
เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2547 และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
15. สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรเงินสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
กําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนเท่ากับร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
ในระหว่างปี 2546 บริ ษทั ฯได้โอนสํารองตามกฎหมายไปหักชดเชยขาดทุนสะสมตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 14
ในระหว่างปี 2547 บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 46.5 ล้านบาทจากกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
16. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการของบริ ษัท ฯตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชนจํา กั ด โดยไม่ ร วมเงิ น เดื อ นและผลประโยชน์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ จ่ า ยให้ แ ก่
กรรมการบริ หาร
17. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรั บปี 2547 ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิ คอล เซ็นเตอร์
จํากัด) คํานวณขึ้นในอัตราร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี บวกกลับด้วยสํารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่
อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีและหักด้วยผลขาดทุนทางภาษียกมา
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บริ ษทั ฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2547 และ 2546 และบริ ษทั ย่อยไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสําหรับปี 2546 เนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีจากปี ก่อน ๆ ยกมามากกว่ากําไรสุ ทธิ
สําหรับปี
18. การกระทบยอดกําไรต่ อหุ้นปรับลด
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนหุ น้ สามัญ
กําไรสุ ทธิ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2547
2546
2547
2546
หุ น้
หุ น้
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุ ทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญ
เทียบเท่ าปรับลด
หุ น้ บุริมสิ ทธิจาํ นวน
2,692,850 หุ น้ (2546: 2,795,350 หุ น้ )
หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพจํานวน 55 หุ น้
(2546: 75 หุ น้ )
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญ
สมมติวา่ มีการแปลงเป็ นหุน้ สามัญ

934,547,115 666,488,262 686,003,287

-

-

499,162,713

2,711,894

2,798,514

174,364,979

355,953,636

934,547,115 666,488,262 863,080,160

857,914,863

-

-

กําไรต่อหุ น้
2547
2546

1.36

1.34

1.08

0.78

19. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากผลการดําเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.30 บาท รวมเป็ นเงิน 219 ล้านบาท
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20. งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงอยูใ่ นงบกระแสเงินสดประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้: -

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน
หัก: เงินฝากซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนเกินกว่า
3 เดือนหรื อที่นาํ ไปคํ้าประกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2547
2546
652,881,941
985,581,980
699,827,772
279,810,827
1,352,709,713 1,265,392,807

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
31 ธันวาคม
2547
2546
516,300,167
61,263,555
221,250,880
11,318,230
737,551,047
72,581,785

(629,827,772)
722,881,941

(221,250,880)
516,300,167

(239,798,486)
1,025,594,321

(1,305,889)
71,275,896

21. จํานวนและค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
งบการเงินรวม
2547
2546
2,762
2,487
777,783 663,708

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้ นปี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับปี (พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2547
2546
2,729
24
333,575
18,459

22. เครื่องมือทางการเงิน
22.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกูย้ มื
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกูย้ ืมระยะยาวและหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมิได้ใช้ตราสาร
อนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว รายละเอียดของเงินกูย้ มื ระยะยาวและหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ 12 และ 13 ตามลําดับ
22.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษ ทั ฯมี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากมี ลู ก หนี้ เป็ นสกุล เงิ น
ต่างประเทศจํานวน 150,872 เหรี ยญสหรัฐฯ ซึ่งไม่ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
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22.3 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับบัญชี ลูกหนี้ การค้า อย่างไร
ก็ตาม เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีจาํ นวนมากราย ดังนั้นบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น
22.4 มูลค่ ายุตธิ รรม
เนื่ องจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ นส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและเงิ นกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับมูลค่าตามบัญชี
23. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันคงเหลืออยูด่ งั ต่อไปนี้
ก)

บริ ษทั ฯมี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับการจ่ ายค่าธรรมเนี ยมให้แก่ ธนาคารแห่ งหนึ่ งในฐานะผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกู้
แปลงสภาพ โดยสัญญาดังกล่ าวจะสิ้ นสุ ดในปี 2555 ยอดคงเหลื อของภาระผูกพันตามสัญญาคิ ดเป็ น
จํานวนเงิน 1.9 ล้านบาท (2546: 2.2 ล้านบาท)

ข)

บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาก่อสร้างอาคารจํานวน 263.6 ล้านบาท (2546: 195 ล้านบาท)
และเกี่ยวกับการซื้อเครื่ องมือแพทย์และอุปกรณ์โรงพยาบาลเป็ นจํานวนเงิน 71.5 ล้านบาท

ค)

บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่ องกับการจ่ายค่าเช่าที่ดินเพื่อสร้างหอพักพยาบาลจํานวน 91.7 ล้านบาท
ซึ่งสัญญามีระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดปี 2578 และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้อีก 20 ปี

ง)

บริ ษทั ฯมี ภาระผูกพันอันเกี่ ยวเนื่ องกับการจ่ ายค่าเช่ าอุ ปกรณ์ การแพทย์จาํ นวน 36.6 ล้านบาท (2546:
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิ คอล เซ็นเตอร์ จํากัด จํานวน 57 ล้านบาท) ซึ่ งสัญญามีระยะเวลา 5 ปี สิ้ นสุ ดปี
2549

จ)

บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่ องกับการจ่ายค่าเช่าอาคารหอพักพยาบาลและบริ การที่เกี่ยวข้องจํานวน
17.4 ล้านบาท ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดปี 2550 และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้

ฉ)

บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับการจ่ายค่าบํารุ งรักษาอุปกรณ์การแพทย์ในอัตราเดือนละ 2.8 ล้าน
บาท ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี สิ้ นสุ ดปี 2551 และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้

ช)

บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่ องกับการจ่ายค่าบริ การรักษาความปลอดภัยในอัตราเดือนละ 0.8 ล้าน
บาท ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดปี 2548 และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้
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ซ)

บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่ องกับการจ่ายค่าบริ การทําความสะอาดในอัตราเดือนละ 1.8 ล้านบาท
ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดปี 2548

24. หนังสื อคํา้ ประกันของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน
เงิน 1.9 ล้านบาท (2546: 1.3 ล้านบาท) และในนามบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิน 8.4 ล้านบาท (2546: 8.4 ล้านบาท)
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ
25. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการในส่ วนงานทางธุรกิจหลักคือธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุ ขภาพ
และดําเนินธุรกิจส่ วนใหญ่ในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสิ นทรัพย์
ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ในปี
2547 บริ ษทั ฯมี รายได้ค่าที่ ปรึ กษาและการจัดการจากธุ รกิ จโรงพยาบาลในต่างประเทศเป็ นจํานวนเงิ น 17.1
ล้านบาท (2546: 22.4 ล้านบาท)
26. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
ในเดือนมกราคม 2548 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อซื้ อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 1.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด) ได้ทาํ สัญญาซื้อลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กับบริ ษทั โกลเบิ ล แคร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ในเดื อนมกราคม 2548 เพื่อใช้ในการประกอบธุ รกิ จ
เกี่ยวกับการให้บริ การการจัดการธุ รกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศ ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมขั้นตํ่า
คิดเป็ นจํานวนเงิน 2.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
27. การแสดงรายการในงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินนี้ได้ทาํ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ของปี ปั จจุ บนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ หรื อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงานไปแล้ว
28. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการของบริ ษทั ฯแล้ว
- 27 -

