บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2549 และ 2548

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของ
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบดุ ล รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2549 และ 2548 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 2549 และ 2548 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: 27 กุมภาพันธ์ 2550

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2549

งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ
2548

2549

2548

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

853,860,177

เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน
ลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

10,000,000
6, 7
7

เงินทดรองแก่พนักงานและกรรมการ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7

สิ นค้าคงเหลือ

8

543,506,119
-

353,636,646
10,000,000

382,385,685
-

525,196,532

339,475,021

468,695,611

314,651,484

6,520,043

1,383,764

17,242,430

5,863,072

11,300,539

10,014,019

9,563,658

9,523,442

-

-

-

20,097,671

166,413,300

149,895,896

161,111,044

147,181,909

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

44,390,574

49,969,718

37,078,848

26,073,426

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11,372,648

9,597,054

2,209,237

1,245,248

1,629,053,813

1,103,841,591

1,059,537,474

907,021,937

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินที่นาํ ไปคํ้าประกัน

9

9,605,495

229,883,845

1,251,095

221,250,972

เงินลงทุนซึ่ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย

10

464,948,666

481,415,370

1,678,669,626

1,492,256,552

เงิินลงทุนระยะยาวอื่ืน - สุ ทธิิ

11

2,047,213

2,047,213

2,047,213

2,047,213

-

-

-

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ - สุ ทธิ

16,370,994

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

12

3,751,950,703

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

13

18,121,384

22,603,851

3,269,654,875

2,680,514,143

2,153,355,063

732,093,327

624,219,061

786,428,585

692,026,413

16,823,645

16,456,303

19,823,645

19,456,303

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

4,993,840,043

4,623,676,667

5,186,855,691

4,602,996,367

รวมสิ นทรัพย์

6,622,893,856

5,727,518,258

6,246,393,165

5,510,018,304

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

-

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2549

งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ
2548

2549

2548

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้า

551,815,024

เจ้าหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7

1,800,000

เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

14

328,521,802

เงินกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7

ค่าธรรมเนี ยมแพทย์คา้ งจ่าย

-

484,362,198
328,521,802
-

255,561,894

213,240,714

768,021

585,039

6,232,877

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน

547,325,609

482,523,293

1,800,000

-

-

-

1,465,263,415

1,709,236,428

253,511,894

213,049,372

-

-

6,232,877

6,232,877

6,232,877

196,122,348

205,622,400

196,122,348

204,543,949

137,849,661

203,357,059

126,178,348

171,015,278

27,576,890

67,173,381

เจ้าหนี้ อื่น

7

27,802,694

71,126,079

รายได้รับล่วงหน้า

7

25,391,445

34,131,272

40,031,930

33,578,559

38,130,678

32,445,898

1,571,897,696

1,580,757,999

2,662,142,059

2,886,220,476

1,422,449,491

1,450,971,293

300,000,000

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

-

-

หนีีส้ ิ นไไม่่ หมุนเวียี น
เงินกูย้ ืมระยะยาว

14

ค่าเผื่อผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

-

-

-

8,561,836

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

1,422,449,491

1,450,971,293

300,000,000

8,561,836

รวมหนีส้ ิ น

2,994,347,187

3,031,729,292

2,962,142,059

2,894,782,312

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2549

งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ
2548

2549

2548

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้

16

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 920,475,835 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2548: หุน้ สามัญ 920,341,835 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)

920,475,835

920,341,835

920,475,835

920,341,835

2,226,850

2,360,850

2,226,850

2,360,850

727,825,372

727,691,372

727,825,372

727,691,372

2,226,850

2,360,850

2,226,850

2,360,850

285,568,300

285,568,300

285,568,300

285,568,300

หุน้ บุริมสิ ทธิ 2,226,850 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2548: หุน้ บุริมสิ ทธิ 2,360,850 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 727,825,372 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2548: หุน้ สามัญ 727,691,372 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
หุน้ บุริมสิ ทธิ 2,226,850 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2548: หุน้ บุริมสิ ทธิ 2,360,850 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการที่บริ ษทั ย่อยขายหุน้ ให้บุคคลภายนอก
เกินมูลค่าที่ตราไว้

156,134,945

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

-

156,134,945

-

13,045,673

30,828,437

13,045,673

30,828,437

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน

15

550,000,000

550,000,000

550,000,000

550,000,000

ส่ วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย

10

-192,661,558

(192,661,558)

-192,661,558

-192,661,558

17

92,275,000

92,275,000

92,275,000

92,275,000

1,649,836,524

1,119,173,591

1,649,836,524

1,119,173,591

3,284,251,106

2,615,235,992

3,284,251,106

2,615,235,992

344,295,563

80,552,974

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,628,546,669

2,695,788,966

3,284,251,106

2,615,235,992

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

6,622,893,856

5,727,518,258

6,246,393,165

5,510,018,304

0

0

0

0

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

-

-

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2549

งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ
2548

2549

2548

รายได้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

7

7,650,579,386

6,646,518,382

รายได้จากกิจการบริ หารโรงพยาบาล

7

57,093,812

6,876,693

รายได้ค่าเช่า

7

118,423,241

89,087,699

145,367,048

114,204,008

ดอกเบี้ยรับ

7

18,480,051

8,414,581

11,328,721

8,402,714

15,218,810

25,216,037

21,446,128

24,467,416

27,958,782

27,501,701

63,067,371

36,903,233

7,763,568

3,160,025

74,352,816

29,804,599

7,895,517,650

6,806,775,118

7,900,959,379

6,809,512,188

4,775,141,818

4,145,590,150

4,752,401,403

4,127,593,520

12, 13

342,093,936

291,816,213

300,424,972

251,605,807

7

1,148,589,490

986,095,496

1,195,092,972

1,006,276,837

10,426,768

11,430,248

-6,788,266

11,430,248

17,520,733

37,995,459

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

7

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
รวมรายได้

7,585,397,295
-

6,595,730,218
-

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (โอนกลับ)
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

-

-

รวมค่่ าใช้
ใ ้ จ่าย

6,276,252,012

5,434,932,107

6,258,651,814

5,434,901,871

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

1,619,265,638

1,371,843,011

1,642,307,565

1,374,610,317

ดอกเบี้ยจ่าย

7

-109,946,409

-106,867,549

-120,396,441

-101,549,396

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

18

-432,140,026

(217,907,995)

-426,209,024

-220,321,642

1,077,179,203

1,047,067,467

1,095,702,100

1,052,739,279

18,522,897

5,671,812

1,095,702,100

1,052,739,279

1,095,702,100

1,052,739,279

1.51

1.45

1.51

1.45

727,798,572

727,630,430

727,798,572

727,630,430

1.26

1.21

1.26

1.21

867,414,859

867,414,859

867,414,859

867,414,859

กําไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
ขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

กําไรสุ ทธิ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

20

กําไรสุ ทธิ

กําไรต่ อหุ้นปรับลด

-

20

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ

2549

2548

2549

2548

1,095,702,100

1,052,739,279

1,095,702,100

1,052,739,279

342,093,936

291,816,213

300,424,972

251,605,807

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (โอนกลับ)

10,426,768

11,430,248

(6,788,266)

11,430,248

หนี้ สูญและค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

54,482,057

14,264,748

52,550,495

12,776,194

ส่ วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

(7,763,568)

(3,160,025)

(56,832,083)

8,190,860

(18,522,897)

(5,671,812)

6,098,983

2,694,621

6,098,983

3,073,072

1,482,517,379

1,364,113,272

1,391,156,201

1,339,815,460

(240,203,567)

(118,781,734)

(206,594,622)

(93,541,690)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ
รายการปรับกระทบกําไรสุ ทธิ
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน: ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย

ขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์

-

-

กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิิ นค้า้ คงเหลืือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(5,136,279)

-

(11,379,358)

-

(16,517,404)

(45,444,839)

(13,929,135)

(45,154,175)

3,803,550

(24,080,958)

(11,969,411)

2,825,506

(11,127,448)

8,523,531

(13,777,958)

7,957,506

หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,800,000

ค่าธรรมเนี ยมแพทย์คา้ งจ่าย

42,321,180

46,239,046

182,982

585,039

(9,500,052)

144,729,028

(8,421,601)

204,543,949

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(65,507,398)

67,203,470

(44,836,930)

36,946,606

เจ้าหนี้ อื่น

(43,323,385)

23,263,630

(39,596,491)

27,108,553

รายได้รับล่วงหน้า

(8,739,827)

34,131,272

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

6,453,371

12,262,058

5,684,780

12,451,452

1,137,023,102

1,512,742,815

1,088,597,997

1,539,625,494

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

1,800,000
40,462,522
-

-

46,672,327
-

-

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

2549

งบการเงินรวม

2548

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ
2549
2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
และที่นาํ ไปคํ้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินทดรองแก่พนักงานและกรรมการเพิ่มขึ้น

210,278,350

399,943,927

209,999,877

(92)

(1,286,520)

(4,480,728)

(40,216)

(4,086,563)

-

(953,736)

20,097,671

4,132,918

-

-

4,482,467

2,418,518

209,354

(599,000,000)

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันลดลง
(ซื้ อ) ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ เพิ่มขึ้น

209,354
(33,586,028)

(385,002,855)
-

-

-

อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

(680,434,863)

(653,109,053)

(670,157,128)

(665,176,119)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น

(172,926,881)

(215,474,922)

(172,926,881)

(116,787,922)

(677,746,588)

(859,077,367)

(608,334,856)

(1,378,499,260)

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเพิ่มทุนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยในบริ ษทั ย่อย

452,644,323

-

-

-

เงินกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

-

-

(243,973,013)

-

300,000,000

233,488,839

เงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มขึ้น

300,000,000

จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว

(328,521,802)

(328,521,802)

เงินปั นผลจ่าย

(547,539,167)

(511,029,555)

(547,539,167)

(511,029,555)

(17,500,000)

(17,500,000)

(17,500,000)

(17,500,000)

(140,916,646)

(857,051,357)

(509,012,180)

(295,040,716)

318,359,868

(203,385,909)

(28,749,039)

(133,914,482)

(8,005,810)

24,010,087

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

543,506,119

722,881,941

382,385,685

516,300,167

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

853,860,177
-

543,506,119
-

353,636,646
-

382,385,685
-

ดอกเบี้ยจ่าย

109,763,427

106,270,888

110,369,454

106,930,038

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

441,640,078

73,178,967

435,396,812

15,777,693

ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม

-

-

-

-

เงินสดจ่ายในระหว่างปี สําหรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนเกินทุนจากการที่
ทุนเรื อนหุ ้นที่ออกและชําระแล้ว
หมายเหตุ
แปลงหุ ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหุ ้นสามัญ

หุ ้นสามัญ

หุ ้นบุริมสิ ทธิ

ผลต่างจาก

ส่ วนเกิน

บุคคลภายนอกเกิน

การแปลงค่า

หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ

มูลค่าตามบัญชี

จัดสรรแล้ว

มูลค่าหุ ้นสามัญ

มูลค่าที่ตราไว้

งบการเงิน

ที่ถือเป็ นตราสารทุน

ของบริ ษทั ย่อย

สํารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

-

-

46,500,000

640,738,867

-

727,359,372

2,692,850

332,000

(332,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
16

ส่ วนเกินมูลค่า

บริ ษทั ย่อยขายหุ ้นให้

285,568,300

เงินลงทุนที่สูงกว่า

550,000,000
-

(192,661,558)
-

กําไรสะสม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

-

-

ส่ วนน้อย

รวม

-

2,060,197,831

-

-

เงินลงทุนส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

-

-

-

-

-

78,323,511

78,323,511

-

-

-

-

7,901,275

38,729,712

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,828,437

ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ที่ถือเป็ นตราสารทุน
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
เงินปันผลจ่าย

23

ขาดทุนสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
แปลงหุ ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหุ ้นสามัญ

16

-

-

-

727,691,372

2,360,850

-

285,568,300

-

-

134,000

(134,000)

-

เงินเพิ่มทุนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั ย่อย

-

-

-

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,828,437

156,134,945

-

-

550,000,000

(17,500,000)

-

(45,775,000)

-

-

-

1,052,739,279

-

1,052,739,279

-

(511,029,555)

-

(511,029,555)

45,775,000

-

(192,661,558)

92,275,000

(17,500,000)

-

(5,671,812)

(5,671,812)

1,119,173,591

80,552,974

2,695,788,966

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

285,477,815

441,612,760

-

-

-

-

(3,212,329)

(20,995,093)

-

-

-

-

-17,500,000

-

(17,500,000)

(17,782,764)

-

-

ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ที่ถือเป็ นตราสารทุน

15

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

1,095,702,100

-

1,095,702,100

23

-

-

-

-

-

-

-

-

(547,539,167)

-

(547,539,167)

ขาดทุนสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

727,825,372

2,226,850

285,568,300

-

-

-

-

-

-

156,134,945
-

-

(18,522,897)

(18,522,897)

13,045,673

550,000,000

(192,661,558)

92,275,000

1,649,836,524

344,295,563

3,628,546,669

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
ส่ วนเกินทุนจากการที่
ทุนเรื อนหุ ้นที่ออกและชําระแล้ว
หมายเหตุ
แปลงหุ ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหุ ้นสามัญ

หุ ้นสามัญ

หุ ้นบุริมสิ ทธิ

727,359,372

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
16

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

332,000

2,692,850

ส่ วนเกินมูลค่า

บริ ษทั ย่อยขายหุ ้นให้

ผลต่างจาก

ส่ วนเกิน

บุคคลภายนอกเกิน

การแปลงค่า

หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าหุ ้นสามัญ

มูลค่าที่ตราไว้

งบการเงิน

ที่ถือเป็ นตราสารทุน

ของบริ ษทั ย่อย

-

-

285,568,300

-332,000

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนที่สูงกว่า

550,000,000

30,828,437

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

แปลงหุ ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหุ ้นสามัญ

16

เงินเพิ่มทุนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยในบริ ษทั ย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

134,000

-

2,360,850

-

285,568,300

-134,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

-

-

-

727,825,372

2,226,850

285,568,300

0

0

0

0

0

0

-

30,828,437

156,134,945

15

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
เงินปันผลจ่าย

-

-

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน

727,691,372

-

-45,775,000

92,275,000

-17,500,000
1,052,739,279

-511,029,555

-511,029,555

1,119,173,591

2,615,235,992

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(17,782,764)

-

1,052,739,279

-

-192,661,558

2,060,197,831
30,828,437

-17,500,000

45,775,000

-

550,000,000

รวม

640,738,867

-

15

เงินปันผลจ่าย

46,500,000

-

ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร

-192,661,558

โอนไปสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

156,134,945

-

-

-

-

-

-

-

-17,500,000

-17,500,000

-

-

-

-

-

1,095,702,100

1,095,702,100

-

-

-

-

-

-547,539,167

-547,539,167

156,134,945
0

-

-17,782,764

13,045,673

550,000,000

-192,661,558

92,275,000

1,649,836,524

3,284,251,106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้ นเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดและ
มี ภู มิ ล าํ เนาในประเทศไทย บริ ษ ทั ฯดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก คื อ กิ จ การโรงพยาบาล การลงทุ น ในบริ ษ ทั อื่ น และ
ให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ อ ยู่บ ริ ษ ัท ฯตามที่ จ ดทะเบี ย นตั้ง อยู่เ ลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนื อ ) ถนนสุ ขุม วิ ท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติอนุมตั ิการลงทุนใน
หุน้ ร้อยละ 49 ของบริ ษทั ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาล
โดยมีมูลค่าการลงทุนจํานวนเงิน 388 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด)
ได้เข้าทําบันทึกข้อตกลงกับคู่สัญญาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2548 และลงนามในสัญญา Shareholders Agreement
relating to the Establishment เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 และจ่ายเงินลงทุนส่ วนแรกจํานวน 25.8 ล้านบาท เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2549
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง (Bumrungrad International Holdings (Hong Kong)
Ltd.) ได้ลงนามในสัญญา Call Option Agreement กับคู่สัญญา เพื่อการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จี น ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ย่อ ยได้จ่ ายเงิ นมัด จําเป็ นเงิ น ประมาณ 1 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ ฯและบัน ทึ กอยู่ใ นบัญ ชี เงิ นจ่ า ย
ล่วงหน้าค่าหุน้ ในงบการเงินรวม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ได้มีมติดงั นี้: ก)

อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (“BIL”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ที่บริ ษทั ฯถือหุ ้นเต็มจํานวนจาก 6,000,000 หุ ้น เป็ น 19,764,701 หุ ้น โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน
13,764,701 หุน้ ราคาตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
การจองซื้อหุน้ เพิ่มทุนจะแบ่งเป็ น 2 ครั้ง ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 BIL ออกหุน้ สามัญจํานวน 5,764,701 หุน้
โดยเสนอขายที่ราคา 153.52 บาทต่อหุน้ ให้กบั นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ รวมมูลค่า 884,996,897.52 บาท ซึ่งจะ
ทําให้การถือหุน้ ของบริ ษทั ฯใน BIL ลดลงเหลือร้อยละ 51 หลังจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 BIL ออกหุ น้ จํานวน 8,000,000 หุ น้ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายของ BIL จะจองซื้ อหุ น้ ใหม่
ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ที่ราคา 100 บาทต่อหุน้ ทําให้ BIL ได้รับเงินเพิม่ อีก 800 ล้านบาท หลังจากการเพิ่ม
ทุนครั้งที่ 2 บริ ษทั ฯจะคงสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมคือร้อยละ 51
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ข)

อนุมตั ิการสละสิ ทธิการจองซื้ อหุ น้ ของ BIL ที่ออกใหม่ไม่เกินจํานวน 5,764,701 หุ น้ เพื่อให้สิทธิจองซื้ อ
หุ ้นแก่ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (“BBL”) Istithmar PJSC (“Istithmar”) และ V-Sciences
Investment Pte Ltd (“V-Sciences”)
ธุรกรรมดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขดังต่อไปนี้: -

บริ ษทั ฯ, BBL, Istithmar และ V-Sciences ต้องได้รับอนุ มตั ิหรื อได้รับอนุญาตในทุกเรื่ องตาม
กฎระเบียบข้อบังคับสําหรับการทําธุรกรรมและ

-

บริ ษทั ฯ, BBL, Istithmar และ V-Sciences ได้ลงนามในสัญญาที่ตกลงร่ วมกันเกี่ยวกับธุรกรรมนี้

อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ ้นออกใหม่ของ BIL ที่บริ ษทั ฯจะสละสิ ทธิ จะขึ้นอยูก่ บั จํานวนที่ผลู ้ งทุนแต่ละ
รายได้รับอนุมตั ิตามข้อ ก) โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ BBL จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมหรื อมอบฉันทะและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้
เสี ย กล่ า วคื อ หากผูล้ งทุ น รายใดรายหนึ่ งไม่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ ส ามารถซื้ อ หุ ้ น ได้ไ ม่ ว่ า ด้ว ยเหตุ ใ ดๆ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯอาจพิจารณาลดจํานวนหุน้ ที่จะสละสิ ทธิลงได้ตามที่เห็นสมควร
ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯครั้ งที่ 1/2549 เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ได้มีมติ อนุ มตั ิ การ
สละสิ ทธิ การจองซื้ อหุ ้น BIL ที่ออกใหม่ เพื่อให้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นแก่ BBL ซึ่ งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549 บริ ษทั ฯ, BIL, BBL, Istithmar และ V-Sciences ได้ร่วมลงนามในสัญญาเพื่อ
การลงทุนใน BIL และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 BIL ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เรี ยบร้อยแล้ว
2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการ
แสดงรายการในงบการเงินได้ทาํ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 14
กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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3. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
3.1 งบการเงิ นรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยและกิ จการร่ วมค้า (ใช้วิธีการรวมตามสัดส่ วน) ซึ่ งบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยมีส่วนร่ วมในการ
ควบคุมดังต่อไปนี้: -

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด (BMC)
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (BIL)
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด (VTL)

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย BIL
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
ฟิ ลิปปิ นส์ อิงค์
บริ ษทั เนปจูน สตรอยก้า โฮลดิ้ง อิงค์
Bumrungrad International Holdings
(Hong Kong) Limited
Bumrungrad International Management
(Hong Kong) Limited
กิจการร่ วมค้าที่ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย BIL
Bumrungrad Hospital Dubai LLC

ลักษณะธุรกิจ

ให้เช่าอาคาร
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ศุนย์ดูแลสุ ขภาพ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้

จัดตั้ง
ขึ้นใน
ประเทศ

ร้อยละของสิ นทรัพย์
ที่รวมอยูใ่ น
สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร้อยละของรายได้
ที่รวมอยูใ่ นรายได้รวม
สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

2549

2548

2549

2548

2549

2548

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100.00
51.00
100.00

100.00
100.00
100.00

17

20
3
1

ลักษณะธุรกิจ

ไทย
ไทย
ไทย

8
1

อัตราร้อยละของการ
ถือหุน้ (โดยทางอ้อม)
2549
2548
ร้อยละ
ร้อยละ

1
1

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

บริ หารกิจการโรงพยาบาล

100.00

100.00

ฟิ ลิปปิ นส์

ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

40.00
100.00

40.00
100.00

ฟิ ลิปปิ นส์
ฮ่องกง

บริ หารกิจการโรงพยาบาล

100.00

100.00

ฮ่องกง

กิจการโรงพยาบาล
(ยังมิได้เริ่ มประกอบกิจการ)

49.00

-
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1

สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

3.2 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ในงบดุลสําหรับรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินหรื ออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนในระหว่างปี
สําหรั บรายการที่เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ าย ผลต่ างซึ่ ง เกิ ดขึ้ นจากการแปลงค่าดังกล่ าวได้แสดงไว้เป็ น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
3.3 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ตดั ออกจากงบการเงิน
รวมนี้แล้ว
3.4 ยอดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชี ของบริ ษทั ฯได้ตดั กับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยแล้ว ผลต่างที่
เหลือจะตัดจําหน่ายภายในระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เข้าซื้อหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
3.5 ในเดือนกันยายน 2549 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด) ได้ลงทุนใน
Bumrungrad Hospital Dubai LLC (BHD) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในอัตราร้อยละ 49
3.6 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด) ได้ลงทุนใน
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฟิ ลิปปิ นส์ อิงค์ (BIPI) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ในอัตราร้อยละ 100
3.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด) ได้ลงทุนใน
บริ ษทั เนปจูน สตรอยก้า โฮลดิ้ง อิงค์ (เนปจูน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ในอัตราร้อย
ละ 40 งบการเงินของบริ ษทั เนปจูนได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้ ถึงแม้ว่าบริ ษทั ย่อยจะถือหุ ้นร้อยละ 40
เนื่องจากบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ดังกล่าว
3.8 ในเดือนธันวาคม 2548 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด) ได้ลงทุนใน
Bumrungrad International Holdings (Hong Kong) Limited (BIH (HK)) และ Bumrungrad International
Management (Hong Kong) Limited (BIM (HK)) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในฮ่องกง ในอัตราร้อยละ 100
ทั้งสองบริ ษทั
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4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทปี่ ระกาศใช้
ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่ อง มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่ อง งบการเงินรวมและการบัญชี สาํ หรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
โดยให้แก้ไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กิจการที่มีอาํ นาจควบคุมร่ วม และบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ไม่ประสงค์จะใช้วิธีราคาทุนในปี 2549 ก็ให้ใช้วิธี
ส่ วนได้เสี ยตามเดิมจนถึงสิ้ นปี 2549 และให้ใช้วิธีราคาทุนเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2550
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในปี 2550 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในปี 2550 นั้น จะมี
ผลให้บริ ษทั ฯต้องปรับปรุ งงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯสําหรับปี 2549 ที่แสดงเปรี ยบเทียบในงบการเงินสําหรับ
ปี 2550 ใหม่ ซึ่งผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯสําหรับปี 2549 ยังคง
อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
5. นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
5.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
ก)

รายได้จากการประกอบกิ จการโรงพยาบาลโดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารั กษาพยาบาล
ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การหรื อจําหน่ายแล้ว

ข)

รายได้ค่าบริ การที่ปรึ กษาและการจัดการรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จ
ของงาน

ค)

รายได้จากการให้เช่ าพื้นที่และการให้บริ การที่เกี่ ยวข้องรับรู ้ ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของ
สัญญา

ง)

ดอกเบี้ยรับ และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดใน
การเบิกใช้

-5-

5.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สําหรั บผลขาดทุ นโดยประมาณที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการเก็บเงิ นลู กหนี้ ไม่ ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
5.4 สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ย) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ตํ่ากว่า
5.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ) กิจการร่ วมค้าที่มีการควบคุมร่ วมและ
บริ ษทั ร่ วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็ นตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป
ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
5.6 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้: 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

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
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5.7 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม ค่าตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนคํานวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ละประเภทดังต่อไปนี้: โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าความนิยมในการซื้อธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

-

5 ปี และ 10 ปี
10 ปี
10 ปี

ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลอย่าง
เป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
5.9 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
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5.10 การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุกวันที่ในงบดุล บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ ซ่ ึ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยด้อยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่า
สู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
5.11 ผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
5.12 ประมาณการหนีส้ ิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุ ก ารณ์ ในอดี ต ได้เ กิ ด ขึ้ น แล้ว มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ น อนว่า บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยจะเสี ย
ทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้นและบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.13 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยบันทึกภาษีเงิ นได้โดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิ ทางภาษีตาม
กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศคํานวณภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศ
นั้น
5.14 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้
การประมาณและการตั้งสมมติ ฐาน ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
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6. ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ได้ดงั นี้: (หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
อายุหนี้คา้ งชําระ
2549
2548
2549
2548
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
269,103,295
209,272,336
232,975,428
186,997,648
ค้างชําระ
1 - 30 วัน
98,189,592
67,190,268
97,876,579
65,560,381
31 - 60 วัน
50,190,426
24,610,224
49,951,413
24,016,496
61 - 90 วัน
34,091,683
15,250,749
33,766,064
14,244,873
91 - 180 วัน
40,457,551
22,180,489
37,451,898
22,038,206
181 - 365 วัน
21,432,824
15,347,076
20,331,900
14,690,543
มากกว่า 365 วัน
39,555,519
28,688,726
20,746,572
28,679,631
รวม
553,020,890
382,539,868
493,099,854
356,227,778
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(27,824,358)
(43,064,847)
(24,404,243)
(41,576,294)
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
525,196,532
339,475,021
468,695,611
314,651,484
7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้อ งกัน รายการ
ธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้: (หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2549
2548
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ

4.6

1.9
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งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2549
2548

26.9
2.1

25.1
2.4

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญา 7.1)
อัตราร้อยละ 10 ต่อปี , อัตรา MLR
ลบร้ อ ยละ 0.5 ถึ ง MLR บวก
ร้อยละ 0.25 ต่อปี (2548: อัตรา
ร้อยละ 10 ต่อปี , อัตรา MLR ลบ
ร้อยละ 0.5 ต่อปี )

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์
รายได้ค่าที่ปรึ กษา

งบการเงินรวม
2549
2548
11.9
-

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
นโยบายการกําหนดราคา
2549
2548
17.0
10.6
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
36.9
9.9
ราคาตามสัญญา 7.10), ตามที่จ่าย
จริ ง
84.0
84.0
ราคาตามสัญญา 7.2)
116.0
101.5
อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.45 ถึง
MLR ต่อปี (2548: อัตรา MLR
ลบร้อยละ 0.45 ต่อปี )
8.5
ราคาตามบัญชีบวกกําไร
0.7
ราคาตามบัญชี

ค่าเช่าจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

ซื้ออุปกรณ์
ขายอุปกรณ์
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
รายได้ค่าบริ การติดตั้งระบบ
รายได้ค่าลิขสิ ทธิ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
รายการธุรกิจกับกิจการร่ วมค้า
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าที่ปรึ กษา
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์
รายได้ค่าเช่า
รายจ่ายค่าบํารุ งรักษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
รายได้อื่น
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริ จาคจ่าย
ค่าที่ปรึ กษาจ่าย
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขายอุปกรณ์
ค่าบริ การติดตั้งระบบจ่าย
ค่าเบี้ยประกันจ่าย

-

-

5.4

6.8

-

-

ราคาตามสัญญา 7.6)

7.7
40.6

5.7
23.1

-

-

ราคาตามสัญญา 7.7)
ราคาตามสัญญา 7.8)

2.8

-

-

-

ราคาทุน

85.4
1.3

57.3
1.3

85.4
1.3

57.3
1.3

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา 7.3)

74.9
0.9
31.5
7.2
9.3
139.1
3.5
18.5

1.0
20.1
11.6
0.8
164.2
7.7
4.1
15.7

74.9
0.9
31.5
7.2
4.0
139.1
18.5

1.0
20.1
11.6
0.8
64.2
15.6

ราคาตามสัญญา 7.9)
ราคาทุน
ราคาตามสัญญา 7.4)
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา 7.5)
ราคาตามข้อ 7.5)
ราคาตามสัญญา 7.6)
ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

7.1) บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด) ได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดินกับบริ ษทั ฯเพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นระยะเวลา 30 ปี เริ่ มตั้งแต่ปี 2539 ค่าเช่าดังกล่าวคิดเป็ นจํานวนเงินปี ละ 22 ล้านบาท
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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 ของรายได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ แต่ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 238,200 บาท
7.2) 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
7.3) 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
7.4) 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
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารได้อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯต่อสัญญาเช่า ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 29 สิ งหาคม
2548 ถึ งวันที่ 28 สิ งหาคม 2549 โดยอัตราค่าเช่ าและเงื่ อนไขอื่ นให้เป็ นไปตามสัญญาเช่ าเดิ ม ขณะนี้
บริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจาํ นวน 8.0 ล้านบาท (2548: 3.3 ล้านบาท) ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ น
บัญชีเจ้าหนี้อื่นในงบดุล
7.5) ในเดือนธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อซื้ อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 3.25 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใน
เดือนธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงั กล่าวแล้วทั้งจํานวน
ในเดือนมกราคม 2548 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อซื้ อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 1.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใน
ไตรมาสที่หนึ่งของปี 2548 บริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงั กล่าวแล้วทั้งจํานวน
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด) ได้ทาํ สัญญาซื้อลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กับบริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด ในเดือนมกราคม 2548 เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
เกี่ ย วกับ การให้ บ ริ ก ารการจัด การธุ ร กิ จ โรงพยาบาลในต่ า งประเทศ ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ย่อ ยได้จ่ า ยชํา ระ
ค่าธรรมเนียมขั้นตํ่าจํานวน 2.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯแล้วในไตรมาสที่สองของปี 2548
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ในเดื อนมกราคม 2548 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิ คอล เซ็ นเตอร์ จํากัด) ได้ขายอุ ปกรณ์ให้
บริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวนเงิน 7.7 ล้านบาท ในราคาตามบัญชีบวกกําไร
ส่ วนเพิม่ และได้รับชําระเงินเรี ยบร้อยแล้ว
7.6) ในเดือนเมษายน 2548 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด) ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั
โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด เกี่ ยวกับการให้บริ การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่
บริ ษทั เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ (AHI) เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศ ค่าบริ การ
ดังกล่าวคิดเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 200,000 เหรี ยญสหรัฐฯ โดยในปี 2548 และ 2549 บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึก
ค่าบริ การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงั กล่ าวแล้วเป็ นจํานวน 103,000 เหรี ยญสหรั ฐฯ และ 94,000
เหรี ยญสหรัฐฯ ตามลําดับ
ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเกี่ยวกับบริ การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงั กล่าวข้างต้นกับ AHI โดยคิด
ค่าบริ การเป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 350,000 เหรี ยญสหรัฐฯ โดยในปี 2548 และ 2549 บริ ษทั ย่อยได้เรี ยก
ชํา ระค่ า บริ ก ารติ ด ตั้ง โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ดัง กล่ า วแล้ว เป็ นจํา นวน 175,000 เหรี ย ญสหรั ฐฯ และ
140,000 เหรี ยญสหรัฐฯ ตามลําดับ
7.7) ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2548 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด) ได้ทาํ สัญญาขาย
ลิขสิ ทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์กบั บริ ษทั เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ (AHI) โดย AHI ได้จ่ายชําระค่าลิขสิ ทธิ์
เป็ นจํานวน 52,676,342 เปโซแล้วในปี 2548 ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยจะทยอยรับรู้ค่าลิขสิ ทธิ์ ดังกล่าวเป็ นรายได้
ตามระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา ค่าลิขสิ ทธิ์ ที่ยงั ไม่รับรู้เป็ นรายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจาํ นวน
24.9 ล้านบาท (2548: 32.6 ล้านบาท) ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ นบัญชีรายได้รับล่วงหน้าในงบการเงินรวม
7.8) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฟิ ลิปปิ นส์ อิงค์) (BIPI) ได้
ทําสัญญาให้บริ การการจัดการแก่บริ ษทั เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ (AHI) ซึ่ งสัญญากําหนดให้ AHI ต้อง
จ่ายค่าธรรมเนี ยมการจัดการให้แก่บริ ษทั ย่อยตามอัตราร้อยละของรายได้สุทธิและกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย โดยค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวจะจ่ายเป็ นเงินสดจนถึงยอดคงที่
จํานวนหนึ่ง ส่ วนเกินยอดคงที่ดงั กล่าวจะจ่ายเป็ นหุน้ ของ AHI จนถึงร้อยละ 10 ของจํานวนหุ น้ ที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้วของ AHI (วิธีปรับลด) สัญญามีระยะเวลา 5 ปี สิ้ นสุ ดปี 2553 และสามารถต่ออายุสัญญาได้
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่ยงั ไม่ได้รับชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจาํ นวน 52.8 ล้านบาท (2548:
22.8 ล้านบาท) ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ นบัญชีลูกหนี้การค้าในงบการเงินรวม
7.9) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2549 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญา Maintenance Services for Software Hospital 2000/DOT
NET กับบริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 1,750,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาดังกล่าวสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
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7.10) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญา Consulting Support Agreement กับบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั
บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด) เป็ นจํานวนเงิน 55 ล้านบาทต่อปี เริ่ มตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2549
สัญญาดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดตามเงื่อนไขในสัญญา นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้คิดค่าธรรมเนี ยมที่ปรึ กษาสําหรับ
เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2549 เป็ นจํานวนเงิน 14 ล้านบาท
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียด
ดังนี้: (หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
อดีตบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ระยอง จํากัด
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์
บริ ษทั แอล เอส คลินนิ่ง จํากัด
กิจการร่ วมค้า
Bumrungrad Hospital Dubai LLC
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด
มูลนิธิโรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์
รวม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2549
2548

2549

2548

-

-

-

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

-

-

15,932,419
1,041,658

4,921,080
5,878
647,323

514,127
5,737,563
67,268
201,085
6,520,043

1,094,973
105
138,547
150,139
1,383,764

-

-

-

-

105

67,268
201,085
17,242,430

138,547
150,139
5,863,072

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
-

-

-

20,097,671

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวและดอกเบีย้ ค้ างรับ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
-

-

18,121,384

22,603,851
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
เจ้ าหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มูลนิธิโรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2549
2548

2549

2548

1,800,000

-

1,800,000

-

1,465,263,415

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด
-

-

1,709,236,428

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาวแก่บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้ อยละ 0.5
ต่อปี , MLR ต่อปี , และ MLR บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี (2548: อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี )
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ให้เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นแก่ Bumrungrad International
Holdings (Hong Kong) Limited จํานวน 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 0.45 ต่อปี
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ให้เงินกูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั เนปจูน สตรอยก้า โฮลดิ้ง
อิงค์ จํานวน 30 ล้านเปโซ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี โดยครบกําหนดชําระในเวลา 7 ปี (ภายใน
ปี
2555) เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวซึ่งเป็ นของ Mr. Augusto G. Gan
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ
0.45 ต่อปี , และ MLR ต่อปี (2548: อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.45 ต่อปี )
ในระหว่างปี 2549 เงินให้กยู้ มื แก่และเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้: (หน่วย: บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
เงินต้น
20,000,000
ดอกเบี้ยค้างรับ
97,671
20,097,671
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ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

549,151
549,151

20,000,000
646,822
20,646,822

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549

-

(หน่วย: บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
เงินต้น
22,494,000
ดอกเบี้ยค้างรับ
109,851
22,603,851

1,512,891
1,512,891

4,494,000
1,501,358
5,995,358

18,000,000
121,384
18,121,384

เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด
เงินต้น
1,709,236,428
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
1,709,236,428

40,000,000
116,040,757
156,040,757

294,000,000
106,013,770
400,013,770

1,455,236,428
10,026,987
1,465,263,415

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จให้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 126.3 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 118.2 ล้านบาท) (2548: 93.8 ล้านบาท เฉพาะ
ของบริ ษทั ฯ: 93.8 ล้านบาท)
8. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)

ยา
เวชภัณฑ์
วัสดุอื่น
รวมสิ นค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม
2549
2548
103,969,481
90,825,694
28,613,789
25,784,871
33,830,030
33,285,331
166,413,300
149,895,896
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งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2549
2548
98,667,225
88,111,707
28,613,789
25,784,871
33,830,030
33,285,331
161,111,044
147,181,909

9. เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินทีน่ ําไปคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินฝากกับสถาบันการเงินจํานวน 9.6 ล้านบาท (2548: 9.9 ล้านบาท) ได้นาํ ไป
วางไว้กบั ธนาคารเพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับหนังสื อคํ้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยแห่งหนึ่ง (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2548 เงิ น ฝากประจํา จํา นวน 220 ล้า นบาท ได้นํา ไปวางไว้กับ ธนาคารเพื่ อ เป็ น
หลักประกันสําหรับสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริ ษทั ย่อยแห่งเดียวกันและได้ยกเลิกเงื่อนไขการจํานําในปี 2549
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้ เสี ย/ค่ าเผือ่ ผลขาดทุนทีเ่ กินกว่ าเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมประกอบด้วยเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังต่อไปนี้: งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)
เงินลงทุน
ทุนที่ชาํ ระแล้ว
บริ ษทั

2549

2548

บริษัทร่ วมทีถ่ ือโดยบริษัทฯ
บริ ษทั แอล เอส คลินนิ่ง จํากัด
1,250,000
บริษัทร่ วมทีถ่ ือโดยบริษัทย่ อย
บริ ษทั เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ 1,422,424,944 1,409,179,552
เปโซ
เปโซ
กิจการร่ วมค้ าทีถ่ ือโดยบริษัทย่ อย
Bumrungrad Hospital
5,000,000
Dubai LLC
ดีแรห์ม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2549
ร้อยละ

2549

-

25.00

-

35.10

35.19

385,759,564

49.00

-

25,051,549

2548

2549

เงินปันผล
2549

2548

209,354

-

-

464,948,666

481,206,016

-

-

-

-

-

-

464,948,666

481,415,370

312,500

410,811,113

รวมเงินลงทุน

วิธีส่วนได้เสี ย

วิธีราคาทุน

2548
ร้อยละ

2548

-

385,759,564

386,072,064

งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ
(หน่วย: บาท)
เงินลงทุน
ทุนที่ชาํ ระแล้ว
บริ ษทั
บริษัทย่ อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด

2549

สัดส่ วนเงินลงทุน

2548

2549
ร้อยละ

2548
ร้อยละ

958,953,608

958,953,608

100.00

100.00

744,117,525
31,500,000

600,000,000
31,500,000

51.00
100.00

100.00
100.00

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริษัทร่ วมทีถ่ ือโดยบริษัทฯ
บริ ษทั แอล เอส คลินนิ่ง จํากัด

-

1,250,000

-

2548

เงินปั นผล

2549

2548

2549

2548

1,146,352,548

1,092,852,182

-

-

599,999,400
25,610,000

712,688,023
12,290,613

591,856,574
(8,561,836)

-

-

2,317,512,372 2,317,512,372

1,871,331,184

1,676,146,920
-

-

1,691,902,972 1,691,902,972
599,999,400
25,610,000

25.00

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
รวมเงินลงทุน

วิธีส่วนได้เสี ย

วิธีราคาทุน
2549

-

312,500

-

209,354

-

312,500

-

209,354

2,317,512,372 2,317,824,872
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1,871,331,184

1,676,356,274

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2549
2548
มูลค่าเงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม

1,678,669,626
192,661,558
1,871,331,184

1,492,256,552
192,661,558
(8,561,836)
1,676,356,274

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่ 1
โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน 5,764,701 หุ ้น ราคาตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ งมีผลทําให้ทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจาก 600,000,000 บาท เป็ น 1,176,470,100 บาท บริ ษทั ย่อยเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ใน
ราคาหุน้ ละ 153.52 บาท โดยเรี ยกชําระครั้งแรกเป็ นเงินสดหุ น้ ละ 78.52 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ได้มีมติอนุมตั ิการสละสิ ทธิการจองซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ เพื่อให้
สิ ทธิจองซื้อหุน้ แก่ BBL, Istithmar และ V-Sciences ทําให้สดั ส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯลดลงเหลือร้อยละ 51
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด) ได้ซ้ื อ
เงินลงทุนในหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั เนปจูน สตรอยก้า โฮลดิ้ง อิงค์ (เนปจูน) จํานวน 66,667 หุ ้น ราคาตราไว้
หุน้ ละ 1,000 เปโซ ในราคารวมทั้งสิ้ น 131,949,605.69 บาท (185 ล้านเปโซ) ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยมีสัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวร้อยละ 40 นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยได้ซ้ือเงินลงทุนในบริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ฟิ ลิปปิ นส์ อิงค์ (BIPI) จํานวน 7,000,000 หุ ้น ราคาตราไว้หุ้นละ 1 เปโซ ในราคา 59,155,653.07 บาท โดยมี
สัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 100 และเงินลงทุนสนับสนุนในรู ปเงินให้กยู้ ืมแก่ BIPI จํานวน 179,386,827.26 บาท
(253,856,573.29 เปโซ)
เมื่ อ วัน ที่ 31 มกราคม 2549 BIPI ได้ด ํา เนิ น การจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น โดยออกหุ ้น สามัญ เพิ่ ม จํา นวน
19,000,000 หุ ้น ราคาตราไว้หุ้นละ 1 เปโซ ซึ่ ง มี ผ ลทําให้ทุนจดทะเบี ยนเพิ่มขึ้นจาก 7,000,000 เปโซ เป็ น
26,000,000 เปโซ บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนทั้งหมด ทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้น
ของบริ ษทั ย่อ ยในบริ ษทั ดังกล่ า วยัง คงเดิ มที่ ร้ อ ยละ 100 ทั้ง นี้ บริ ษทั ย่อยได้นํา เงิ นให้กู้ยืมแก่ BIPI จํานวน
179,386,827.26 บาท ไปชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจํานวน
เนปจูน และ BIPI ได้ซ้ื อเงินลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ (AHI) ในราคา 215
ล้านเปโซ (190,265,487 หุ น้ ) และ 283 ล้านเปโซ (423,238,004 หุ น้ ) ตามลําดับ ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 13.41
และร้อยละ 29.83 ตามลําดับ AHI จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์โดยประกอบกิจการโรงพยาบาล
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เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด) ได้ซ้ื อเงิน
ลงทุนในหุ น้ สามัญของ Bumrungrad Hospital Dubai LLC (BHD) จํานวน 2,450 หุ น้ ราคาตราไว้หุน้ ละ 1,000
ดีแรห์ม ในราคา 2,450,000 ดีแรห์ม หรื อเท่ากับ 25,051,549 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยมีสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ดังกล่าวร้อยละ 49 BHD เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยดําเนินธุรกิจหลักคือ ประกอบ
กิจการโรงพยาบาล ขณะนี้ BHD อยูร่ ะหว่างก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 250 เตียงโดยคาดว่าจะเปิ ดดําเนินการได้
ในปี 2551
บริ ษทั แอล เอส คลินนิ่ง จํากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548
และได้จดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549
ส่ วนแบ่งกําไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั แอล เอส คลินนิ่ ง จํากัด สําหรับปี 2548 คํานวณจากงบ
การเงินที่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ส่ วนแบ่งกําไร/ขาดทุนจากการลงทุนใน AHI สําหรับปี 2549 และ 2548 คํานวณจากงบการเงินที่ได้ผา่ น
การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าวในต่างประเทศแล้ว
11. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
(หน่วย: บาท)
บริ ษทั

สัดส่ วนเงินลงทุน
2549 2548
ร้อยละ ร้อยละ
บริ ษทั จันทบุรีคนั ทรี คลับ จํากัด
0.5
0.5
บริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ เอส.เอ. จํากัด 14.0
14.0
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
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งบการเงินรวม
2549
2548
4,500,000
347,213
4,847,213
(2,800,000)
2,047,213

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

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2549
2548
4,500,000
347,213
4,847,213
(2,800,000)
2,047,213

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

12. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน

สิ ทธิการเช่าและ
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ราคาทุน
290,861,482
34,880,909
31 ธันวาคม 2548
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอน
31 ธันวาคม 2549
290,861,482
34,880,909
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2548
11,569,832
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
1,103,020
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2549
12,672,852
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
31 ธันวาคม 2548
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2549
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
290,861,482
23,311,077
31 ธันวาคม 2548
31 ธันวาคม 2549
290,861,482
22,208,057
ค่ าเสื่ อมราคาที่รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
2548
2549

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องอุปกรณ์
ระบบอํานวย
ความสะดวก

1,958,262,826
43,545,988
5,759,864
2,007,568,678

124,049,444
10,662,633
134,712,077

557,246,549
72,266,111

48,816,645
7,250,361

601,328,364
127,534,065

334,833,558 167,165,714
48,077,988 16,521,245

30,945,859
4,655,873

-

1,751,906,521
277,408,663

629,512,660

56,067,006

(4,044,308) (1,337,004)
(188,397)
724,818,121 381,574,542 183,498,562

(3,456,038)
32,145,694

-

(9,025,747)
2,020,289,437

-

-

-

-

-

20,430,248
(6,788,266)
13,641,982

1,401,016,277
1,378,056,018

75,232,799
78,645,071

130,873,745
128,034,315

19,494,228
13,213,066

564,476,715
826,888,018

เครื่ องมือ
แพทย์

อุปกรณ์ เครื่ องใช้และ
โรงพยาบาล เครื่ องตกแต่ง

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
ยานพาหนะ
และติดตั้ง

1,194,744,642 526,236,080 298,039,459 50,440,087
314,678,909 57,419,097 13,824,689 2,680,000
(12,910,295) (2,729,112)
(826,740) (7,761,327)
56,640,000
495,469
1,553,153,256 580,926,065 311,532,877 45,358,760

20,430,248
(6,788,266)
13,641,982

-

572,986,030 191,402,522
814,693,153 199,351,523

รวม

564,476,715 5,041,991,644
325,306,636
768,117,952
(24,227,474)
(62,895,333)
826,888,018 5,785,882,122

3,269,654,875
3,751,950,703
233,373,296
277,408,663
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
ที่ดิน

สิ ทธิการเช่าและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ราคาทุน
290,861,482
15,563,340
31 ธันวาคม 2548
ซื้อเพิม่
จําหน่าย
โอน
31 ธันวาคม 2549
290,861,482
15,563,340
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2548
6,853,240
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
459,101
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2549
7,312,341
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
31 ธันวาคม 2548
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2549
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
290,861,482
8,710,100
31 ธันวาคม 2548
31 ธันวาคม 2549
290,861,482
8,250,999
ค่ าเสื่ อมราคาที่รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
2548
2549

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องอุปกรณ์
ระบบอํานวย
ความสะดวก

353,036,037
43,545,988
5,759,864
402,341,889

99,238,592
10,662,633
109,901,225

59,677,436
17,503,166

17,114,390
7,111,646

134,021,932 111,181,677
129,668,413 46,904,192

72,035,757
15,965,214

8,510,111
4,655,873

-

409,394,543
222,267,605

77,180,602

24,226,036

(4,044,242) (1,337,004)
259,646,103 156,748,865

(188,397)
87,812,574

(3,456,038)
9,709,946

-

(9,025,681)
622,636,467
20,430,248
(6,788,266)
13,641,982

293,358,601
325,161,287

82,124,202
85,675,189

เครื่ องมือ
แพทย์

อุปกรณ์
เครื่ องใช้และ
โรงพยาบาล เครื่ องตกแต่ง

753,764,183 299,880,510 178,354,666
314,678,909 57,136,932 13,814,054
(12,910,295) (2,729,112)
(826,740)
56,640,000
495,469
1,112,172,797 354,288,330 191,837,449

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
ยานพาหนะ
และติดตั้ง
28,004,330
2,680,000
(7,761,327)
22,923,003

รวม

564,476,714 2,583,179,854
315,321,696
757,840,212
(24,227,474)
(62,895,333)
816,903,077 3,316,792,592

20,430,248
(6,788,266)
13,641,982

-

-

-

-

599,312,003
838,884,712

188,698,833
197,539,465

106,318,909
104,024,875

19,494,219
13,213,057

564,476,714
816,903,077

2,153,355,063
2,680,514,143
177,768,329
222,267,605
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บริ ษทั ฯได้จาํ นองที่ดินทั้งหมดซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 290.9 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรมซึ่ งประเมินเมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 เท่ากับ 719 ล้านบาท) กับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่งในฐานะผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูเ้ พื่อเป็ น
หลักประกันการออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุนตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
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 2549 จํา นวน 1,236 ล้า นบาท
(2548: 1,285 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ: 170 ล้านบาท 2548: 165 ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ มื
ระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่งตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิน 105 ล้านบาท (2548: 112 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะ
บริ ษทั ฯ: 97 ล้านบาท 2548: 110 ล้านบาท)
13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
โปรแกรม
ค่าความนิ ยม
คอมพิวเตอร์ ในการซื้ อธุรกิจ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น

683,625,752
172,559,539
856,185,291

1,687,000
1,687,000

685,312,752
172,559,539
857,872,291

583,625,752
172,559,539
756,185,291

192,927,561
192,927,561

776,553,313
172,559,539
949,112,852

61,065,496
64,024,611
125,090,107

28,195
660,662
688,857

61,093,691
64,685,273
125,778,964

57,195,496
58,864,611
116,060,107

27,331,404
19,292,756
46,624,160

84,526,900
78,157,367
162,684,267

622,560,256

1,658,805

624,219,061

526,430,256

165,596,157

692,026,413

731,095,184

998,143

732,093,327

640,125,184

146,303,401

786,428,585

2548

ค่ าตัดจําหน่ ายทีร่ วมอยู่ในงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
28,195
58,414,722

58,442,917

54,544,722

19,292,756

73,837,478

2549

64,024,611

64,685,273

58,864,611

19,292,756

78,157,367

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2548
ซื้ อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2549
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
31 ธันวาคม 2548
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2549
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2548
31 ธันวาคม 2549

660,662

รวม
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รวม

14. เงินกู้ยมื ระยะยาว
(หน่วย: บาท)

เงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2549
2548
1,750,971,293 1,779,493,095
(328,521,802) (328,521,802)
1,422,449,491 1,450,971,293

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2549
2548
300,000,000
300,000,000
-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวในระหว่างปี 2549 มีรายละเอียดดังนี้: (หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
1,779,493,095
300,000,000
(328,521,802)
1,750,971,293

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
บวก: กูเ้ พิ่มระหว่างปี
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
300,000,000
300,000,000

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 ลบด้วยอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน
และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน จํานวน 24 งวด เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 ธันวาคม 2547 เงินกูย้ มื นี้ค้ าํ ประกัน
โดยการจดจํานองอาคารและจํานําเครื่ องมือแพทย์และอุปกรณ์โรงพยาบาลและเงินฝากประจําตามที่กล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และ 9 ในเดือนกรกฎาคม 2547 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญา Amendment
Agreement และสัญญา Amended and Restated Facility Agreement กับธนาคารดังกล่าวเพื่อร่ วมรับผิดชอบ
หนี้สิน
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญา Second Amendment Dated 25 May
2006 to Baht 2,400,000,000 Facility Agreement Dated 12 September 2002 (As Amended and Restated) กับ
เจ้าหนี้ธนาคาร โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยสําหรับวงเงิน 2,250,000,000 บาท จากอัตรา MLR ลบร้อยละ 0.5
ต่อปี เป็ นอัตรา MLR ถัวเฉลี่ยลบร้อยละ 1.25 ต่อปี และได้ยกเลิกเงื่อนไขการจํานําบัญชีเงินฝากประจํา
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เพิ่มวงเงินกูอ้ ีกจํานวน 1,370,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ น 4 วงเงิน
ดังนี้: ก)

วงเงิน B2 จํานวน 650,000,000 บาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ถัวเฉลี่ยลบร้อยละ 1.25 ต่อปี มีกาํ หนด
ชําระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน จํานวน 32 งวด เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2551

ข)

วงเงิน C จํานวน 400,000,000 บาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ถัวเฉลี่ยลบร้อยละ 1.25 ต่อปี มีกาํ หนด
ชําระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน จํานวน 32 งวด เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2551

ค)

วงเงิน D จํานวน 300,000,000 บาท เป็ นวงเงินหมุนเวียนภายในระยะเวลา 8 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR
ถัวเฉลี่ยลบร้อยละ 1.25 ต่อปี

ง)

วงเงิน E จํานวน 20,000,000 บาท เป็ นวงเงินหมุนเวียนภายในระยะเวลา 8 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR
ต่อปี

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ใช้หลักประกันเดิมคือ อาคาร เครื่ องมือแพทย์และอุปกรณ์โรงพยาบาล
ที่ได้จาํ นองและจํานําไว้เพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ มื ดังกล่าว เว้นแต่วงเงิน C ซึ่งจะต้องจํานองอาคารบีเอช เรสซิ เดนซ์
เมื่อบริ ษทั ฯซื้อคืนอาคารดังกล่าวจากธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) แล้ว
สัญญากูย้ ืมเงินได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน ข้อจํากัด
เกี่ยวกับการก่อหนี้เพิม่ และการจ่ายเงินปันผล เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีวงเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ี่ยงั มิได้เบิกใช้
เป็ นจํานวน 750 ล้านบาท
15. หุ้นกู้แปลงสภาพ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ประกอบด้วย: ก)

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 น้ สามัญ ผูถ้ ือหุ น้ กูม้ ีสิทธิ เลือกแปลงสภาพเป็ น
หุน้ สามัญได้ตลอดอายุหุน้ กู้ หุน้ กูม้ ีหลักประกันเป็ นที่ดินของบริ ษทั ฯ
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ข)

หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพมีประกันบางส่ วนจํานวน 250 ล้านบาท (ภายหลังการใช้สิทธิ แปลงสภาพจํานวน 750
ล้านบาท ในปี 2546) ระยะเวลาชําระคืน 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 1 ต่อปี จ่ายชําระทุก 6 เดือน โดยมี
ราคาแปลงสภาพ ณ ปั จจุบนั เท่ากับ 3.50 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นกูม้ ีสิทธิ เลือกแปลงสภาพเป็ นหุ ้น
สามัญได้ตลอดอายุหุน้ กู้ หุน้ กูม้ ีหลักประกันเป็ นที่ดินของบริ ษทั ฯ

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
บริ ษัท ฯได้สํ า รองหุ ้ น สามัญ ไว้เ พื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพหุ ้ น กู้ดัง กล่ า วข้า งต้น จํา นวน
178,571,433 หุน้
ดอกเบี้ ยจ่ ายสําหรั บปี 2549 ของหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพมีจาํ นวนเงิ น 17.5 ล้านบาท (2548: 17.5 ล้านบาท)
โดยดอกเบี้ยดังกล่าวบันทึกเป็ นส่ วนที่นาํ ไปลดกําไรสะสม
16. ทุนเรือนหุ้น
ผูถ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิมีสิทธิ เท่าเทียมกับหุ น้ สามัญ ยกเว้นสิ ทธิ ในการรับเงินปันผลก่อนในอัตราร้อยละ 15
ของทุนที่เป็ นหุน้ บุริมสิ ทธิ หุน้ บุริมสิ ทธิดงั กล่าวสามารถแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้
ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2549 มีผถู้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิ จาํ นวน 134,000 หุน้ (2548: 332,000 หุ น้ ) ขอแปลงหุน้
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 14 มีนาคม 2549
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17. สํ ารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายคิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนแล้ว
18. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2549 และ 2548 ของบริ ษทั ฯ คํานวณขึ้นในอัตราร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ
ในส่ วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท และในอัตราร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ ในส่ วนที่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตรา
ดังกล่าวเป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 387 (พ.ศ. 2544) ลงวันที่ 28 สิ งหาคม 2544 ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2549 และ 2548 ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล
เซ็นเตอร์ จํากัด) คํานวณขึ้นในอัตราร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิทางภาษี
19. จํานวนและค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้ นปี (คน)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับปี (พันบาท)

งบการเงินรวม
2549
2548
3,130
2,841
1,090,770
928,897

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
2549
2548
3,089
2,809
1,061,837
916,257

20. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญ
ที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุ ้นปรั บลดคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สําหรั บปี ด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วง
นํ้าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้น
สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ น้ สามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วัน
ออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
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การกระทบยอดระหว่างกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดแสดงได้ดงั นี้: สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนหุ น้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไรสุ ทธิ
2549
2548
2549
2548
บาท
บาท
หุน้
หุ น้
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุ ทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
หุ น้ บุริมสิ ทธิแปลงสภาพ
หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ

1,095,702,100

1,052,739,279 727,798,572

-

-

กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญ
สมมติวา่ มีการแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ 1,095,702,100

กําไรต่อหุ ้น
2549
2548
บาท
บาท

727,630,430

2,253,650
137,362,637

2,421,792
137,362,637

1,052,739,279 867,414,859

867,414,859

1.51

1.45

1.26

1.21

21. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการใน 2 ส่ วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุ ขภาพ
และ (2) ธุรกิจบริ หารโรงพยาบาล และดําเนินธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศ ข้อมูลทางการเงิน
จําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เป็ นดังนี้: (หน่วย: ล้านบาท)

รายได้
กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
กําไรสุ ทธิ

ธุรกิจโรงพยาบาล
และศูนย์ดูแลสุขภาพ
2549
2548
7,668
6,657
2,875
2,501
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ธุรกิจบริ หาร
โรงพยาบาล
2549
2548
57
7
57
7

รายการตัดบัญชี
2549
2548
(17)
(11)
-

รวม
2549
7,708
2,932

2548
6,653
2,508

180
(342)
(1,159)

150
(292)
(997)

8
(110)
(432)
19
1,096

3
(107)
(218)
6
1,053

(หน่วย: ล้านบาท)
ธุรกิจโรงพยาบาล
และศูนย์ดูแลสุ ขภาพ
2549
2548
สิ นทรัพย์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

ธุรกิจบริ หาร
โรงพยาบาล
2549
2548

รายการตัดบัญชี
2549
2548

3,784
786
4,303

3,304
692
4,452

114
1,018

1
121
624

(32)
(168)
(3,182)

(35)
(189)
(3,242)

8,873

8,448

1,132

746

(3,382)

(3,466)

รวม
2549

2548

3,752
732
2,139
6,623

3,270
624
1,834
5,728

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 7
22. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
และเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 7 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุน
สํารองเลี้ ยงชี พ นี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรั พย์จ ัดการกองทุนฟิ นันซ่ า จํากัด และจะจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื่ อ
พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบของกองทุนฯ ในระหว่างปี 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนฯเป็ นจํานวนเงิน 24.7 ล้านบาท (2548: 21.9 ล้านบาท)
23. เงินปันผลจ่ าย
(หน่วย: บาท)
เงินปันผล
เงินปันผลประจําปี สําหรับปี 2548
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2549

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2549

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2549
เงินปันผลประจําปี สําหรับปี 2547
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2548

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2548

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2548
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เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

328,523,500

0.45

219,015,667
547,539,167

0.30
0.75

292,013,889

0.40

219,015,666
511,029,555

0.30
0.70

24. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
24.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯมีรายจ่ายฝ่ ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาก่อสร้างอาคารจํานวนเงิน 98.4
ล้านบาท (2548: 79.5 ล้านบาท) และเกี่ยวกับการซื้ อเครื่ องมือแพทย์และอุปกรณ์โรงพยาบาลเป็ นจํานวน
เงิน 120.2 ล้านบาท (2548: 150.1 ล้านบาท)
24.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาบริ การที่จะต้องจ่ ายใน
อนาคตดังนี้: (หน่วย: ล้านบาท)
รายละเอียดภาระผูกพัน
บริษทั ฯ
1) การจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารแห่งหนึ่งในฐานะผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
แปลงสภาพ
2) การจ่ายค่าเช่าที่ดินเพื่อสร้างหอพักพยาบาล (สามารถต่ออายุสัญญาเช่า
ได้อีก 20 ปี )
3) การจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์การแพทย์
4)

6)

การจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารเพื่อให้บริ การห้องพัก (สามารถต่ออายุ
สัญญาเช่าได้อีก 2 ปี )
การจ่ายค่าเช่าอาคารหอพักพยาบาลและบริ การที่เกี่ยวข้อง (สามารถ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้)
การจ่ายค่าบํารุ งรักษาอุปกรณ์การแพทย์

7)

การจ่ายค่าเช่าและค่าบํารุ งรักษารถยนต์

5)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
1) การจ่ายค่าบริ การที่ปรึ กษา (หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
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จ่ายในปี

จํานวนเงิน

2550
2551 - 2555
2550
2551 - 2578
2550
2551 - 2552
2550
2551
2550
2551
2550
2551
2550
2551 - 2554

0.3
1.2
30.9
60.8
20.0
39.9
24.8
6.4
9.1
4.0
33.6
11.2
8.8
26.1

2550
2551 - 2555

30,000
82,500

24.3 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน
เงิน 3.4 ล้านบาท (2548: 1.9 ล้านบาท) และในนามบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิน 8.4 ล้านบาท (2548: 8.4
ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ
24.4 หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 บริ ษทั เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ (AHI) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมได้รับแจ้งผลใน
เบื้องต้นจากสํานักงานสรรพากรของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ว่า อาจจะมีการชําระภาษีสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2545 ไม่ครบถ้วน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่าผลการตรวจสอบดังกล่าวไม่มีมูลและได้
โต้แย้งในเรื่ องนี้ อย่างหนักแน่น ดังนั้น บริ ษทั จึงมิได้บนั ทึกสํารองเผื่อความเสี ยหายจากการถูกประเมิน
ดังกล่าวไว้ในบัญชี
25. เครื่องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 เรื่ องการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือ
ทางการเงิน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีเครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กยู้ มื เงินลงทุน เงินกูย้ มื ระยะสั้น และเงินกูย้ มื ระยะยาว
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการ
บริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กยู้ มื และ
ลูกหนี้อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่
เหมาะสม ดังนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึ งไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการ
ให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากบริ ษทั ฯและ
บริ ษ ัท ย่อ ยมี ฐ านของลู ก ค้า ที่ ห ลากหลายและมี อ ยู่จ ํา นวนมากราย จํา นวนเงิ น สู ง สุ ด ที่ บ ริ ษ ัท ฯและ
บริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ เงินให้กูย้ ืมและลูกหนี้ อื่นที่
แสดงอยูใ่ นงบดุล
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝากสถาบัน
การเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนด หรื อ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้
ดังนี้: งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1 มากกว่า
ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากประจํากับ
สถาบันการเงิน
ลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินที่
นําไปคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ

419

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
439

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

-
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402

402

33

854

0.25 - 4.62

525
7

10
525
7

5.125
-

2
567

10
2
1,408

3.25 - 3.50
-

552
2
1,751
1,751

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

554

552
2
1,751 MLR ลบ 1.25
2,305

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1 มากกว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากประจํากับ
สถาบันการเงิน
ลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินที่
นําไปคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

-

-

-

333

10
-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

11

-

-

18
351

-

-

-

-

547
2

-

-

-

1,455
300
1,755

10

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

21

354

0.25 - 0.50

469
17

10
469
17

5.125
-

2

1
2

3.25 - 3.50
-

509

559

18 MLR บวก 0.25
871
547
2

-

1,465
MLR
300 MLR ลบ 1.25
2,314

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการให้บริ การ
และการจ่ายค่าบริ การเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการ
เงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สิ นทรัพย์ทาง
การเงิน
(ล้าน)
-

หนี้สินทาง
การเงิน
(ล้าน)
0.2
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อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
36.2308

25.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภท
ระยะสั้ น เงิ น ให้กู้ยื ม และเงิ น กู้ยืม มี อ ัต ราดอกเบี้ ย ใกล้เ คี ย งกับ อัต ราดอกเบี้ ย ในตลาด บริ ษ ทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่
แสดงในงบดุล
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สอง
ฝ่ ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะ
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่า
ยุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
26. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
26.1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติอนุมตั ิการสละสิ ทธิ ของ
บริ ษทั ฯในการจองซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ในอนาคตของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จํากัด) จํานวนไม่เกิน 3,714,283 หุ น้ ในราคาหุ น้ ละ 153.52 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 570,216,726.16
บาทให้แก่ Asia Financial Holdings Limited (“AFH”) หรื อบริ ษทั ย่อยของ AFH ซึ่ งการสละสิ ทธิ ดงั กล่าว
จะทําให้สดั ส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ใน BIL ลดลงเหลือร้อยละ 31.5
26.2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ ้นละ
0.45 บาท รวมเป็ นเงินปั นผล 329 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้รายงานเรื่ องการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล ซึ่ งจ่ ายไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิ น 219
ล้านบาทต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วย โดยที่เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ นสําหรับปี 2549 เท่ากับ 0.75 บาทต่อหุน้
รวมเป็ นจํานวนเงิน 548 ล้านบาท
27. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ของปี ปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ หรื อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงานไปแล้ว
28. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
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