บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553 และ 2552

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของ
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้อง
วางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็ น
จํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและเฉพาะของบริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

วิสสุ ตา จริ ยธนากร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2554

บริษทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

2553

2552

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

627,492,183

386,640,580

576,807,388

333,440,463

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

7

946,401,265

657,907,917

938,466,900

651,744,575

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8

4,674,789

14,583,449

10,533,339

17,512,015

7,291,971

5,832,612

7,291,971

5,803,578

8

-

-

19,277,319

-

9

217,701,976

198,878,672

208,799,234

189,709,546

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

49,021,766

65,998,241

46,656,376

59,576,817

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2,362,600

1,993,569

1,224,906

614,811

1,854,946,550

1,331,835,040

1,809,057,433

1,258,401,805

เงินทดรองแก่พนักงานและกรรมการ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

10

-

-

97,544,567

1,214,114,738

เงินลงทุนในการร่ วมค้า้

11

-

7,215,269

-

7,267,470

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ

12

1,209,892,803

1,257,158,363

1,013,453,313

1,013,453,313

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ

13

2,247,213

2,247,213

2,047,213

2,047,213

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

14

5,784,672,458

5,666,942,245

5,793,826,042

4,728,437,298

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

15

282,290,320

285,629,145

307,236,342

314,760,370

17,628,305

15,964,695

17,500,120

18,603,210

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

7,296,731,099

7,235,156,930

7,231,607,597

7,298,683,612

รวมสินทรัพย์

9,151,677,649

8,566,991,970

9,040,665,030

8,557,085,417

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553

2552

2553

2552

100,000,000

190,000,000

100,000,000

190,000,000

555,761,819

522,672,469

548,169,438

514,421,007

51,045,251

27,490,212

51,045,251

27,490,212

8

193,569

-

193,569

1,725,809

8

-

-

81,000,000

-

405,443,662

329,566,815

395,065,305

324,266,815

388,307

692,219

388,307

692,219

11,575,343

11,575,343

11,575,343

11,575,343

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

252,379,023

209,859,207

246,705,981

208,434,232

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

205,733,393

305,970,543

204,159,588

302,219,595

เจ้าหนี้อื่น

13,380,997

13,371,696

12,589,728

12,958,736

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

56,339,844

53,182,860

47,724,195

48,619,138

1,652,241,208

1,664,381,364

1,698,616,705

1,642,403,106

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

16

เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ งานก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์
เจ้าหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ค่าธรรมเนียมแพทย์คา้ งจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - หุ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8

-

-

-

219,827,068

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

17

1,430,000,000

1,430,000,000

1,430,000,000

1,430,000,000

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

1,430,000,000

1,430,000,000

1,430,000,000

1,649,827,068

รวมหนีส้ ิน

3,082,241,208

3,094,381,364

3,128,616,705

3,292,230,174

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2553

2552

2553

2552

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

19

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 920,987,785 หุ ้น มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2552: หุ้นสามัญ 920,954,935 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

920,987,785

920,954,935

920,987,785

920,954,935

1,714,900

1,747,750

1,714,900

1,747,750

728,337,322

728,304,472

728,337,322

728,304,472

1,714,900

1,747,750

1,714,900

1,747,750

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

285,568,300

285,568,300

285,568,300

285,568,300

ส่วนเกินทุนอื่นของบริ ษทั ร่ วม

252,172,534

252,172,534

-

-

ผลต่า่ งจากการแปลงค่
ป า่ งบการเงิิน

(84,111,801)

(75,451,261)

-

-

550,000,000

550,000,000

550,000,000

550,000,000

(192,661,558)

(192,661,558)

-

-

92,275,000

92,275,000

92,275,000

92,275,000

ยังไม่ได้จดั สรร

4,436,141,744

3,830,655,369

4,254,152,803

3,606,959,721

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

6,069,436,441

5,472,610,606

5,912,048,325

5,264,855,243

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

9,151,677,649
-

8,566,991,970
-

9,040,665,030
-

8,557,085,417
-

หุ้นบุริมสิ ทธิ 1,714,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2552: หุ้นบุริมสิ ทธิ 1,747,750 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 728,337,322 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2552: หุ้นสามัญ 728,304,472 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
หุ้นบุริมสิ ทธิ 1,714,900 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2552: หุ้นบุริมสิ ทธิ 1,747,750 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

หุ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน

18

ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
ของบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

2553

2552

รายได้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

8

9,805,682,009

9,068,932,457

9,649,681,687

8,966,093,848

รายได้ค่าเช่า

8

130,314,933

131,771,746

141,335,165

160,123,562

11.1

13,031,770

-

12,965,524

-

26,199,487

38,679,713

26,875,801

38,793,644

-

-

204,771,013

-

93,730,492

98,471,864

85,638,428

94,392,334

10,068,958,691

9,337,855,780

10,121,267,618

9,259,403,388

8

5,943,546,315

5,553,191,439

5,866,404,002

5,510,961,955

14, 15

595,843,564

539,265,272

581,229,524

482,616,962

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

8

1,536,810,632

1,415,612,025

1,495,124,265

1,448,722,697

ขาดทุนจากการลดทุนของบริ ษทั ย่อย

10

-

-

212,000,000

-

-

(13,641,982)

-

(13,641,982)

123,797,383

109,690,718

100,863,360

94,076,510

8,199,997,894

7,604,117,472

8,255,621,151

7,522,736,142

1,868,960,797

1,733,738,308

1,865,646,467

1,736,667,246

(34,927,045)

47,244,233

-

-

1,834,033,752

1,780,982,541

1,865,646,467

1,736,667,246

(68,200,261)

(90,934,499)

(76,936,028)

(96,355,541)

1,765,833,491

1,690,048,042

1,788,710,439

1,640,311,705

(507,338,809)

(444,399,602)

(488,509,050)

(435,884,314)

1,258,494,682

1,245,648,440

1,300,201,389

1,204,427,391

1.73

1.71

1.79

1.65

1.45

1.44

1.50

1.39

กําไรจากการขายเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น

8, 10
8

รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่อนส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้าและบริษทั ร่ วม ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
และบริ ษทั ร่ วม - สุทธิ

11.2, 12.2

กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

8

กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

22

กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

23

กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
กําไรต่อหุ ้นปรับลด
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

23

บริษทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553

2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

1,765,833,491

1,690,048,042

1,788,710,439

1,640,311,705

595,843,564

539,265,272

581,229,524

482,616,962

-

(13,641,982)

-

(13,641,982)

19,549,286

16,352,765

19,195,902

14,716,494

-

-

212,000,000

-

2,160,072

4,595,482

2,159,005

4,597,182

(13,031,770)

-

(12,965,524)

-

-

-

(204,771,013)

-

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม

34,927,045

(47,244,233)

-

-

ดอกเบี้ยรับ

(1,944,484)

(1,612,475)

(1,830,611)

(1,378,590)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

68,200,261

78,351,083

76,936,028

88,152,416

2,471,537,465

2,266,113,954

2,460,663,750

2,215,374,187

(308,042,634)

(180,138,692)

(305,918,227)

(174,084,902)

9,908,660

(5,786,411)

6,978,676

(8,714,977)

สิ นค้าคงเหลือ

(18,823,304)

(10,903,674)

(19,089,688)

(5,578,521)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

16,607,444

(10,737,424)

12,310,346

(3,773,129)

33,089,350

18,331,237

33,748,431

11,828,311

เจ้าหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

193,569

(2,015,049)

(1,532,240)

(1,957,217)

ค่าธรรมเนี ยมแพทย์คา้ งจ่าย

75,876,847

67,106,099

70,798,490

62,956,099

(100,237,150)

45,876,232

(98,060,007)

44,198,988

เจ้าหนี้ อื่น

(684,881)

(3,164,772)

(1,063,190)

(3,253,060)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

3,156,984

29,357,705

(894,943)

25,198,390

2,182,582,350

2,214,039,205

2,157,941,398

2,162,194,169

(68,504,173)

(78,223,722)

(77,239,940)

(87,773,039)

(464,818,993)

(430,020,375)

(450,237,301)

(420,495,880)

1,649,259,184

1,705,795,108

1,630,464,157

1,653,925,250

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน:
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการลดทุนของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการขายเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
กาไรจากการดาเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553

2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง

-

17,146,800

-

8,792,400

(1,459,359)

2,953,009

(1,488,393)

2,982,043

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

-

-

(19,200,000)

-

ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

-

(41,601,766)

ซื้ อเงินลงทุนในการร่ วมค้า

(2,473,500)

(1,147,500)

(2,473,500)

(1,147,500)

เงินรับจากการขายเงินลงทุนในการร่ วมค้า

22,706,494

-

22,706,494

-

รับเงินคืนทุนจากการลดทุนของบริ ษทั ย่อย

-

-

904,570,171

-

เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย

-

-

204,771,013

-

(667,382,209)

(836,623,974)

(824,484,934)

(802,405,298)

8,662,866

5,980,704

8,659,093

5,979,004

(26,447,396)

(14,015,473)

(25,872,365)

(13,755,178)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(1,663,610)

2,198,088

1,103,090

2,559,574

ดอกเบี้ยรับ

1,944,484

1,612,475

1,753,292

1,378,590

(666,112,230)

(821,895,871)

270,043,961

(837,218,131)

รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุ ทธิ

(90,000,000)

(10,000,000)

(90,000,000)

(10,000,000)

รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

5,000,000

-

ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

(919,827,068)

(719,409,360)

รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

1,430,000,000

-

1,430,000,000

ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

(1,685,300,871)

-

(918,750,000)

(619,814,125)

(583,488,749)

(619,814,125)

(583,488,749)

(32,500,000)

(32,500,000)

(32,500,000)

(32,500,000)

(742,314,125)

(881,289,620)

(1,657,141,193)

(834,148,109)

18,774

(610,826)

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

240,851,603

1,998,791

243,366,925

(17,440,990)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

386,640,580

384,641,789

333,440,463

350,881,453

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

627,492,183
-

386,640,580
-

576,807,388
-

333,440,463
-

-

-

776,000,000

-

11,406,236

-

11,406,236

-

เงินทดรองแก่พนักงานและกรรมการ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และจ่ายชําระ
เจ้าหนี้งานก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
เงินจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้ออาคารจากบริ ษทั ย่อยโดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน
จัดประเภทอุปกรณ์ไปเป็ นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
หมายเหตุประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
ระกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนเกินมูลค่า
ทุนเรื อนหุ ้นที่ออกและชําระแล้ว
หมายเหตุ

หุ ้นสามัญ

หุ ้นบุริมสิ ทธิ

หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ

เงินลงทุนที่สูงกว่า

กําไรสะสม

ส่ วนเกิน

ส่ วนเกินทุนอื่น

ผลต่างจากการ

ที่ถือเป็ น

มูลค่าตามบัญชี

จัดสรรแล้ว

มูลค่าหุ ้นสามัญ

ของบริ ษทั ร่ วม

แปลงค่างบการเงิน

ตราสารทุน

ของบริ ษทั ย่อย

สํารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

728,269,472

1,782,750

285,568,300

252,172,534

(53,479,292)

550,000,000

(192,661,558)

92,275,000

3,201,434,142

4,865,361,348

-

-

-

-

(21,971,969)

-

-

-

-

(21,971,969)

-

-

-

-

-

-

-

-

(32,500,000)

(32,500,000)

-

-

-

-

(21,971,969)

-

-

-

(32,500,000)

(54,471,969)

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2552

-

-

-

-

-

-

-

-

1,245,648,440

1,245,648,440

รวมรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้ สําหรับปี

-

-

-

-

(21,971,969)

-

-

-

1,213,148,440

1,191,176,471

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ที่ถือเป็ นตราสารทุน

18

รวมค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ ในส่ วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย

26

-

-

-

-

-

-

-

-

(583,927,213)

(583,927,213)

แปลงหุ ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหุ ้นสามัญ

19

35,000

(35,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

728,304,472

1,747,750

285,568,300

252,172,534

(75,451,261)

550,000,000

(192,661,558)

92,275,000

3,830,655,369

5,472,610,606

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

728,304,472

1,747,750

285,568,300

252,172,534

(75,451,261)

550,000,000

(192,661,558)

92,275,000

3,830,655,369

5,472,610,606

-

-

-

-

(8,660,540)

-

-

-

-

(8,660,540)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ที่ถือเป็ นตราสารทุน

18

-

-

-

-

-

-

-

-

(32,500,000)

(32,500,000)

รวมค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ ในส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

(8,660,540)

-

-

-

(32,500,000)

(41,160,540)

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2553

-

-

-

-

-

-

-

-

1,258,494,682

1,258,494,682

รวมรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้ สําหรับปี

-

-

-

-

(8,660,540)

-

-

-

1,225,994,682

1,217,334,142

เงินปันผลจ่าย

26

-

-

-

-

-

-

-

-

(620,508,307)

(620,508,307)

แปลงหุ ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหุ ้นสามัญ

19

32,850

(32,850)

-

-

-

-

-

-

-

-

728,337,322
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,714,900
-

285,568,300
-

252,172,534
-

(84,111,801)
-

550,000,000
-

(192,661,558)
-

92,275,000
-

4,436,141,744
-

6,069,436,441
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ น้ ที่ออกและชําระแล้ว
หมายเหตุ

หุ น้ บุริมสิ ทธิ

หุ น้ สามัญ

ส่ วนเกิน

หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ

จัดสรรแล้ว

มูลค่าหุ น้ สามัญ

ที่ถือเป็ นตราสารทุน

สํารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

728,269,472

1,782,750

285,568,300

550,000,000

92,275,000

3,018,959,543

4,676,855,065

-

-

-

-

-

(32,500,000)

(32,500,000)

รวมค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ ในส่ วนของผู้ถอื หุ้น

-

-

-

-

-

(32,500,000)

(32,500,000)

กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2552

-

-

-

-

-

1,204,427,391

1,204,427,391

รวมรายได้ ท้ งั สิ้นที่รับรู้ สําหรับปี

-

-

-

-

-

1,171,927,391

1,171,927,391

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
ที่ถือเป็ นตราสารทุน
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เงินปันผลจ่าย

26

-

-

-

-

-

(583,927,213)

(583,927,213)

แปลงหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหุ น้ สามัญ

19

35,000

(35,000)

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

728,304,472

1,747,750

285,568,300

550,000,000

92,275,000

3,606,959,721

5,264,855,243

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

728,304,472

1,747,750

285,568,300

550,000,000

92,275,000

3,606,959,721

5,264,855,243

-

-

-

-

-

(32,500,000)

(32,500,000)

รวมค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ ในส่ วนของผู้ถอื หุ้น

-

-

-

-

-

(32,500,000)

(32,500,000)

กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2553

-

-

-

-

-

1,300,201,389

1,300,201,389

รวมรายได้ ท้ งั สิ้นที่รับรู้ สําหรับปี

-

-

-

-

-

1,267,701,389

1,267,701,389

32,850
728,337,322

(32,850)
1,714,900

285,568,300

550,000,000

92,275,000

(620,508,307)
4,254,152,803

(620,508,307)
5,912,048,325

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
ที่ถือเป็ นตราสารทุน

เงินปันผลจ่าย
แปลงหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหุ น้ สามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

18

26
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บริษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมี
ภูมิลาํ เนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือ กิจการโรงพยาบาล การลงทุนในบริ ษทั อื่นและ
ให้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนื อ) ถนนสุ ขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อ กํา หนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า ลงวัน ที่
30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการ
บัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงิ นรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด
(มหาชน) (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”)
ดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด (BMC)
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด (VTL)
บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จํากัด (AGH)
บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล รี เสิ ร์ช จํากัด (AGR)

ลักษณะธุรกิจ

หยุดดําเนินกิจการ
ชัว่ คราว
ศูนย์ดูแลสุ ขภาพ
ลงทุนในธุรกิจ
การแพทย์
ให้บริ การด้านวิจยั

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้

ร้อยละของสิ นทรัพย์
ที่รวมอยูใ่ น
สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร้อยละของรายได้
ที่รวมอยูใ่ นรายได้รวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

2553

2552

2553

2552

2553

2552

ไทย

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
1

ร้อยละ
11

ร้อยละ
1

ร้อยละ
-

ไทย
ฮ่องกง

100
100

100
100

1
-

1
-

2
-

1
-

ไทย

100

100

-

-

-

-

จัดตั้ง
ขึ้นใน
ประเทศ

1

ข) บริ ษทั ฯนํางบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ ได้มา
(วันที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย) จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั
ย่อยนั้น
ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่สําคัญเช่นเดียวกันกับของ
บริ ษทั ฯ
ง) สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิน
บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดง
ไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัด
ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
2.3 บริ ษทั ฯได้จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการ
บัญชีใหม่ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2554 (เว้นแต่แม่บทการบัญชีซ่ ึงมีผลบังคับใช้ทนั ที)
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552) ต้นทุนการกูย้ มื
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรื อกิ จการที่
เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่
เงินเฟ้ อรุ นแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552) ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552) กําไรต่อหุน้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552) ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552) อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
(ปรับปรุ ง 2552)
ดําเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 15
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ข) มาตรฐานการบัญ ชี ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้สํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่
1 มกราคม 2556
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงิ นสําหรั บปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการบัญชี ดงั กล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ดงั ต่อไปนี้ ที่
ฝ่ ายบริ หารคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่นาํ มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการรับรู ้ ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
กิจการได้รับบริ การจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจการจะต้องประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ หรื อจากโครงการผลประโยชน์อื่นที่
ให้กบั พนักงาน โดยใช้การคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งในปั จจุ บนั บริ ษทั ฯรั บรู ้
ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ
การนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิในปี 2554 จะมีผลทําให้กาํ ไรสะสมยกมาต้นปี ในงบ
การเงินรวมลดลงประมาณ 265.6 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 261.9 ล้านบาท)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิ ดจากความแตกต่างของ
มูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ น
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยมื
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา
การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั ซึ่งใน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯเลือกบันทึกต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดงั กล่าวจะเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกิดในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ก) รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล
ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การหรื อเมื่อได้ส่งมอบยาแล้ว
ข) รายได้ค่ า บริ การที่ ป รึ กษาและการจัด การรั บ รู ้ เ มื่ อ ได้ใ ห้ บ ริ การแล้ว โดยพิ จ ารณาถึ ง ขั้น
ความสําเร็ จของงาน
ค) รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้บริ การที่เกี่ยวข้องรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของ
สัญญา
ง) ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
จ) เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันที่ได้มาและไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ สํา หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงใน
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ข) เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้
เสี ย
ค) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
4.6 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุน
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องอุปกรณ์ระบบอํานวยความสะดวก
เครื่ องมือแพทย์
อุปกรณ์โรงพยาบาล
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่ง
ยานพาหนะ

-

30 ปี ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
30 ปี
5 - 30 และ 40 ปี
12.5 - 20 ปี
5 - 15 ปี
5 - 15 ปี
5 - 15 ปี
5 ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผล
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจําหน่าย
สิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ) จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.7 ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ มื ถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและ
ต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
4.8 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ือธุ รกิจ ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการอื่น บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจะบัน ทึ ก ต้น ทุ น เริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ตามราคาทุ น ภายหลัง การรั บ รู ้ ร ายการเริ่ ม แรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลา
การตัดจําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่ ายของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
เงินชดเชยการรวมธุรกิจ

อายุการให้ประโยชน์
10
ปี
10
ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
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นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยง
โดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ มซึ่ ง ทํา ให้มี อิ ท ธิ พ ลอย่า งเป็ นสาระสํา คัญ ต่ อ บริ ษ ัท ฯ ผูบ้ ริ ห ารสํา คัญ
กรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษ ทั ฯที่ มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุ ม การดํา เนิ น งานของ
บริ ษทั ฯ
4.10 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถือเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน สัญญาเช่ าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สิน
ระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มา
ตามสัญญาเช่ าการเงิ นจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรั พย์ที่เช่ า หรื ออายุของ
สัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงิ นที่จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
4.11 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันที่ในงบดุล บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรั พย์ดงั กล่าวอาจ
ด้อ ยค่ า บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยรั บ รู ้ ข าดทุ น จากการด้อยค่ า เมื่ อ มูล ค่ าที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น ของ
สิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะ
สู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรั พย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดก่ อนภาษีที่สะท้อนถึ งการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงิ นสดตาม
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ระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดี
ที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่าย
สิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่ าย โดยการจําหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิ สระในลักษณะของผูท้ ี่ ไม่ มีความ
เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์น้ ัน และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวด
ก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจาก
การรั บรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคย
รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับ
รายการผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์โ ดยรั บ รู ้ ไ ปยัง งบกํา ไรขาดทุ น ทัน ที เว้น แต่
สิ นทรัพย์น้ นั แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่ วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นถือ
เป็ นการตีราคาสิ นทรัพย์เพิม่
4.13 ผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
4.14 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
เสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่แ น่ นอนเสมอ การใช้ดุ ลยพินิจ และการประมาณการ
ดังกล่ าวนี้ ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่า เป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั
ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรั บโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรั พย์ที่เช่ าดังกล่าวแล้ว
หรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่ า เผื่อ หนี้ สงสัย จะสู ญ ของลู ก หนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บ
เงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการ
ใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและ
มูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งสอบทานการด้อ ยค่ า ของที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ใ นแต่ ล ะ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชี ของสิ นทรั พย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2553
2552
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

14,105,598
613,386,585
627,492,183

11,589,036
375,051,544
386,640,580

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
13,872,695
562,934,693
576,807,388

11,524,036
321,916,427
333,440,463

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10
ถึง 0.75 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.125 ถึง 0.500 ต่อปี )
7.

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ ที่คงค้างนับ
จากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้

อายุหนี้คา้ งชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

8.

งบการเงินรวม
2553
2552
278,107,923
254,472,347
148,894,878
97,305,833
60,429,250
192,984,764
114,420,554
170,095,423
1,062,238,625
(115,837,360)
946,401,265

139,825,430
60,798,223
37,312,305
79,912,852
80,420,853
106,767,969
759,509,979
(101,602,062)
657,907,917

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
277,058,965
249,226,672
146,870,468
96,543,165
59,577,900
190,590,756
112,714,611
166,374,605
1,049,730,470
(111,263,570)
938,466,900

139,528,373
60,243,454
36,765,779
79,720,846
79,776,623
103,864,484
749,126,231
(97,381,656)
651,744,575

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญ กับ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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งบการเงินรวม
2553
2552
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
ค่าบริ การห้องปฏิบตั ิการจ่าย
ค่าเช่าจ่าย
ซื้ออาคารโรงพยาบาล
ดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

-

-

13.5
11.0
0.3
204.8
11.4
22.2
938.0
9.1

10.9
28.2
7.3
88.8
33.9

ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา 8.1)
อัตรา MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา 8.2)
ราคาตามสัญญา 8.2)
อัตราร้อยละ 1.16 และอัตราร้อยละ
2.50 ต่อปี (2552: อัตรา MLR ลบ
ร้อยละ 1.00 ต่อปี และอัตราร้อยละ
2.50 ต่อปี )

รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าที่ปรึ กษา
ค่าที่ปรึ กษาจ่าย

0.5
11.1
2.5

0.7
12.8
-

0.5
11.1
2.5

0.7
12.8
-

ตามที่จ่ายจริ ง
ราคาตามสัญญา 8.3)
อัตราคงที่ต่อชัว่ โมงตามที่ระบุ
ในสัญญา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์
รายได้อื่น
ค่าบริ จาคจ่าย
ค่าเบี้ยประกันจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใช้บตั รเครดิต
ค่าดอกเบี้ยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจ่าย

63.9
3.5
37.0
26.5
69.5
32.5

73.2
2.4
22.0
21.3
68.9
32.5

63.9
3.5
37.0
26.3
69.5
32.5

73.2
2.4
22.0
21.2
68.9
32.5

ราคาตลาด
ราคาทุน
ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ราคาตลาด
อัตราร้อยละ 10.00 และอัตราร้อยละ
1.00 ต่อปี

8.1) บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิ คอล เซ็นเตอร์ จํากัด) ได้ทาํ สัญญาเช่ าที่ดินกับบริ ษทั ฯเป็ น
ระยะเวลา 30 ปี เริ่ มตั้งแต่ปี 2539 ค่าเช่าดังกล่าวคิดเป็ นจํานวนเงินปี ละ 22.3 ล้านบาท ต่อมาเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ บันทึกข้อตกลงเพื่อยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ย่อยจึงไม่มีภาระที่ตอ้ งจ่ายค่าเช่าดังกล่าวอีกต่อไป
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด) ได้ทาํ สัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบริ ษทั ฯเพื่อประกอบธุรกิจเป็ น
ระยะเวลา 11 ปี เริ่ มตั้งแต่ปี 2544 โดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 238,200 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยได้ตกลงแก้ไขค่าเช่าดังกล่าวเป็ น 350,000 บาทต่อเดือน เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553
เป็ นต้นไป
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บริ ษ ทั ย่อย (บริ ษ ทั เอเชี ย โกลเบิ ล รี เ สิ ร์ช จํากัด ) ได้ทาํ สัญ ญาเช่ าพื้น ที่ อาคารกับ บริ ษ ทั ฯเพื่ อ
ประกอบธุรกิจเป็ นระยะเวลา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่ปี 2552 โดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ 106,050
บาท
8.2) บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารโรงพยาบาลกับบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
จํากัด) เพื่อดําเนิ นกิจการโรงพยาบาล ค่าเช่าดังกล่าวคิดเป็ นจํานวนเงินปี ละ 88.8 ล้านบาท สัญญา
ดังกล่าวสิ้ นสุ ดเดือนกรกฎาคม 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื้ อ
อาคารโรงพยาบาล (อาคารบี) จากบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิน 938.0 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ทาํ บันทึกข้อตกลงเพื่อยกเลิกสัญญาเช่าอาคารโรงพยาบาลกับบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯจึงไม่มีภาระที่ตอ้ งจ่ายค่าเช่าดังกล่าวอีกต่อไป
8.3) บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญา Consulting Support Agreement กับบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์
เนชั่น แนล จํากัด ) โดยบริ ษ ทั ร่ ว มต้องจ่ า ยค่าธรรมเนี ย มดัง กล่ า วเป็ นจํานวนเงิ น 0.9 ล้านบาท
ต่อเดือน เริ่ มตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 เป็ นต้นไป สัญญาดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดตามเงื่อนไขในสัญญา
ยอดคงค้า งระหว่า งบริ ษ ทั ฯและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 และ 2552 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
ลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จํากัด
บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล รี เสิ ร์ช จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มูลนิธิโรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์
รวม
เจ้ าหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
รวม

2552

-

-

13,399
767,287
4,868,586
263,166

2,835,219
105,147

60,596

4,042,052

6,708

4,030,252

4,614,193
4,674,789

10,541,397
14,583,449

4,614,193
10,533,339

10,541,397
17,512,015

-

-

-

1,725,809

193,569
193,569

-

193,569
193,569

1,725,809
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล รี เสิ ร์ช จํากัด
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี

-

2552

-

19,277,319

-

-

81,000,000
(81,000,000)
-

219,827,068
219,827,068

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล รี เสิ ร์ช จํากัด คิดดอกเบี้ย
ในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด คิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.16 (2552: อัตรา MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี )
ในระหว่างปี 2553 เงินกูย้ มื แก่และเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล รี เสิ ร์ช จํากัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

219,827,068
219,827,068

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

19,200,000
349,698
19,549,698

(272,379)
(272,379)

781,000,000
9,085,681
790,085,681

(919,827,068)
(9,085,681)
(928,912,749)

(หน่วย: บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

19,200,000
77,319
19,277,319

81,000,000
81,000,000
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9.

สิ นค้ าคงเหลือ

ยา
เวชภัณฑ์
วัสดุอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2553
2552
122,444,846
112,987,606
34,095,215
31,692,810
54,198,256
61,161,915
217,701,976
198,878,672

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
115,574,071
106,152,726
34,063,115
31,588,485
59,162,048
51,968,335
208,799,234
189,709,546
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั บํารุ งราษฎร์
เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ไวทัลไลฟ์ จํากัด
บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล
เฮลธ์ จํากัด
บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล
รี เสิ ร์ช จํากัด
รวม

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2553
2552

สัดส่ วนเงินลงทุน
2553
2552
ร้อยละ ร้อยละ
60,000,000 958,953,608 100.00 100.00

ราคาทุน

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
2553
2552

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
2553
2552

2553

2552

105,858,647

1,691,902,972

75,525,846

545,000,000

30,332,801

1,146,902,972

31,500,000
21,601,796

31,500,000
21,601,796

100.00
100.00

100.00
100.00

25,610,000
21,601,796

25,610,000
21,601,796

-

-

25,610,000
21,601,796

25,610,000
21,601,796

19,999,970

19,999,970

100.00

100.00

19,999,970

19,999,970

-

-

19,999,970

19,999,970

173,070,413

1,759,114,738

75,525,846

545,000,000

97,544,567

1,214,114,738
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เงินปันผลรับจากบริษัทย่ อย
เมื่ อวันที่ 29 มี นาคม 2553 บริ ษ ทั ฯได้รับรายได้เ งิ น ปั นผลจากบริ ษ ทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์
เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด) เป็ นจํานวนเงิน 204.8 ล้านบาท การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ของบริ ษทั ย่อยซึ่ ง
มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมในอัตราหุ ้นละ 1.71 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น
204.8 ล้านบาท
การลดทุนของบริษัทย่ อย
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
จํากัด) ได้ลดทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของบริ ษทั ย่อยตามรายละเอียดดังนี้
วันที่จดทะเบียน
ลดทุนกับ
วันที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ
การลดทุนครั้งที่ บริ ษทั ย่อยมีมติอนุมตั ิการลดทุน กระทรวงพาณิ ชย์
1
26 สิ งหาคม 2553
1 ตุลาคม 2553
2
21 ตุลาคม 2553
29 พฤศจิกายน 2553

(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนชําระแล้ว
(มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 8 บาท)
ทุนเดิม
ลดลง
ทุนใหม่
958.9
718.9
240.0
240.0
180.0
60.0

การลดทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตามวิธีราคาทุนทําให้เกิดผลขาดทุนเป็ นจํานวนเงิน 681.5 ล้าน
บาท เนื่ องจากต้นทุนที่ได้มา (คิดเป็ นมูลค่าหุ ้นละ 14.11 บาท) สู งกว่ามูลค่าเงินคืนทุนต่อหุ ้น
(คิดเป็ นมูลค่าหุ ้นละ 8.05 บาท) อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 469.5 ล้านบาท ทําให้เกิดผลขาดทุนสุ ทธิ จากการลดทุนของบริ ษทั ย่อยเป็ น
จํานวนเงิน 212.0 ล้านบาท แสดงในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
11. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในการร่ วมค้านี้ เป็ นเงิ นลงทุนในกิ จการซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั อื่นควบคุมร่ วมกันโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เอเชีย รี นลั แคร์
(ประเทศไทย) จํากัด

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

สัดส่ วนเงินลงทุน
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ
-

51.00

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2553
2552

-

7,215,269

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน
2553
2552

-

7,267,470

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯขายหุ ้นใน
บริ ษทั เอเชีย รี นลั แคร์ (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งจํานวน ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 บริ ษทั ฯ
ได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวกับบริ ษทั เนพโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดย
สัญญาดังกล่าวกําหนดเงื่อนไขบางประการที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้แล้วเสร็ จ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
บริ ษทั ฯและคู่สัญญาได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขแล้วเสร็ จ และถือว่าการขายเงินลงทุนดังกล่าวเสร็ จสิ้ น
ทําให้บริ ษทั ฯมีกาํ ไรจากการขายเงินลงทุนประมาณ 13.0 ล้านบาท ซึ่ งบันทึกในงบกําไรขาดทุน
รวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปี 2553
11.2 ส่ วนแบ่ งขาดทุน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เอเชีย รี นลั แคร์ (ประเทศไทย) จํากัด

(หน่วย: บาท)
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่ วมค้าในระหว่างปี
2553
2552
14,045
17,494

11.3 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันโดยสรุ ปมีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เอเชีย รี นลั แคร์
(ประเทศไทย) จํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ทุนเรี ยกชําระ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
14.3
19.1
5.0

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
รายได้รวม
ขาดทุนสุ ทธิ
-
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด

ลักษณะ
ธุรกิจ

ลงทุนใน
บริ ษทั อื่น
หยุดดําเนิน
กิจการ
ชัว่ คราว

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย
ไทย

สัดส่วนเงินลงทุน
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ
31.50
31.50
30.00

มูลค่าตามบัญชี
วิธีส่วนได้เสี ย
2553
2552

ราคาทุน

30.00

รวม

2553

2552

1,007,790,600

1,007,790,600

1,200,197,675

1,251,229,927

21,662,713

21,662,713

(16,017,590)

(23,457,528)

1,029,453,313

1,029,453,313

1,184,180,085

1,227,772,399

25,712,718
1,209,892,803

29,385,964
1,257,158,363

บวก: กําไรจากการขายคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์รอรับรู้ - สุทธิ
รวม

กํา ไรจากการขายคอมพิ ว เตอร์ ซ อฟท์แ วร์ ร อรั บ รู ้ เ ป็ นกํา ไรส่ ว นที่ บ ริ ษ ัท ร่ ว มขายคอมพิ ว เตอร์
ซอฟท์แวร์ ให้แก่ บริ ษทั ฯในปี 2550 ซึ่ งเคยแสดงเป็ นส่ วนหักจากมูลค่าเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม
ในปี 2551 บริ ษทั ฯได้โอนกําไรรอรับรู ้ดงั กล่าวไปหักกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกี่ยวข้อง
(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15) กําไรรอรับรู ้จะถูกตัดจําหน่ายภายในระยะเวลา 10 ปี ตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ดงั กล่าว
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
จํากัด
บริ ษทั ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน

ราคาทุน

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
2553

2552

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ

2553

2552

2553

2552

2553

2552

ร้อยละ
31.50

ร้อยละ
31.50

1,007,790,600

1,007,790,600

-

-

1,007,790,600

1,007,790,600

30.00

30.00

21,662,713

21,662,713

16,000,000

16,000,000

5,662,713

5,662,713

1,029,453,313

1,029,453,313

16,000,000

16,000,000

1,013,453,313

1,013,453,313
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12.2 ส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน)
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม
ดังนี้
(หน่วย: บาท)
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในระหว่างปี
2553
2552
(42,352,937)
43,173,977
7,439,937
4,087,750
(34,913,000)
47,261,727

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด
รวม
12.3 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่ วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์
แนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ซี ดีอี เทรดดิ้ง จํากัด

ทุนเรี ยกชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
2552

หนี้สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
2552

รายได้รวมสําหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2553
2552

(หน่วย: ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2553
2552

3,199.3
10.0

6,107.3
32.5

1,588.1
0.1

1,445.8
13.6

(116.7)
12.7

3,199.3
10.0

6,994.8
19.9

2,280.6
0.1

4,139.0
0.2

85.3
(0.5)

เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 บริ ษ ทั บํารุ งราษฎร์ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิ้ ง (ฮ่ องกง) จํากัด
(BIHL) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (BIL) ได้ลงนามใน
สัญญาเพื่อขายเงิ นลงทุนในหุ ้น ทั้งหมดของบริ ษทั เอเชี ย รี นัล แคร์ จํากัด (ARC) ให้แก่ บริ ษ ทั
Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในประเทศเยอรมนี
ซึ่ งในขณะนั้น BIL ถือหุ ้นของ ARC ผ่าน BIHL ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ต่อมาในวันที่ 19
กรกฎาคม 2553 รายการขายเงินลงทุนดังกล่าวได้เสร็ จสิ้ นลงโดย BIHL มีขาดทุนจากการขายเงิน
ลงทุนใน ARC เป็ นจํานวนเงินประมาณ 227 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากคิดตามสัดส่ วนเงินลงทุน
ใน BIL บริ ษทั ฯจะมีขาดทุนจากรายการดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินประมาณ 72 ล้านบาท
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13. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
(หน่วย: บาท)
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั จันทบุรีคนั ทรี คลับ จํากัด
บริ ษทั โกลเบิล แคร์ โซลูชนั่ เอส.เอ.
บริ ษทั ศูนย์ไตเทียมบํารุ งราษฎร์ จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ

สัดส่ วนเงินลงทุน
2553 2552
ร้อยละ ร้อยละ
0.5
0.5
14.0
14.0
20.0
20.0

งบการเงินรวม
2553
2552
4,500,000
347,213
200,000
5,047,213
(2,800,000)
2,247,213

4,500,000
347,213
200,000
5,047,213
(2,800,000)
2,247,213

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
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
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14. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน
ราคาทุน
588,389,482
31 ธันวาคม 2552
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
จัดประเภทไปเป็ น
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2553
588,389,482
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2553
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
588,389,482
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553
588,389,482
ค่ าเสื่ อมราคาที่รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
2552
2553

สิ ทธิการเช่าที่ดิน
และส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องอุปกรณ์
ระบบอํานวย
ความสะดวก

อุปกรณ์
โรงพยาบาล

เครื่ องใช้และ
เครื่ องตกแต่ง

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

34,880,909
-

3,497,786,669
25,582,421
462,822,746

477,605,668
13,526,489
(213,827)
8,323,780

2,471,869,911 986,504,055
268,025,548 76,063,314
(24,376,710) (7,091,895)
7,278,149 34,781,999

469,089,976
5,423,106
(5,849,618)
28,976,609

43,794,384
1,023,990
(4,346,385)
-

316,426,366
301,292,380
(542,183,283)

8,886,347,420
690,937,248
(41,878,435)
-

34,880,909

3,986,191,836

499,242,110

2,722,796,898 1,090,257,473

497,640,073

40,471,989

(11,406,236)
(1,826,946)
62,302,281

(11,406,236)
(1,826,946)
9,522,173,051

15,981,912
566,421

903,455,274
132,753,065

94,029,463
18,913,447

1,350,834,624
251,725,928

568,312,453
114,554,250

246,549,624
30,880,811

40,241,825
1,583,939

-

3,219,405,175
550,977,861

16,548,333

1,036,208,339

(72,684)
112,870,226

(20,690,126) (4,095,344)
1,581,870,426 678,771,359

(3,677,906)
273,752,529

(4,346,383)
37,479,381

-

(32,882,443)
3,737,500,593

18,898,997
18,332,576

2,594,331,395
2,949,983,497

383,576,205
386,371,884

1,121,035,287
1,140,926,472

222,540,352
223,887,544

3,552,559
2,992,608

316,426,366
62,302,281

5,666,942,245
5,784,672,458

เครื่ องมือ
แพทย์

418,191,602
411,486,114

รวม

496,841,614
550,977,861
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
588,389,482
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
จัดประเภทไปเป็ น
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2553
588,389,482
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2553
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
588,389,482
31 ธันวาคม 2553
588,389,482
ค่ าเสื่ อมราคาที่รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
2552
2553

สิ ทธิการเช่าที่ดิน
และส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องอุปกรณ์
ระบบอํานวย
ความสะดวก

เครื่ องมือ
แพทย์

อุปกรณ์
เครื่ องใช้และ
โรงพยาบาล เครื่ องตกแต่ง

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

15,563,340
-

1,887,162,417
963,504,745
462,822,746

452,879,435 2,029,976,431 723,115,752 347,635,172
13,482,320
263,767,638 75,551,621
5,417,279
(213,827) (24,376,710) (7,086,951) (5,842,502)
8,323,780
7,278,149 34,781,999 28,976,609

21,358,627
1,023,990
(4,346,385)
-

316,426,363
301,292,380
(542,183,283)

6,382,507,019
1,624,039,973
(41,866,375)
-

15,563,340

3,313,489,908

474,471,708

2,276,645,508 826,362,421

376,186,558

18,036,232

(11,406,236)
(1,826,946)
62,302,278

(11,406,236)
(1,826,946)
7,951,447,435

8,689,644
459,101

186,946,694
122,540,267

61,815,141
18,781,429

892,026,548 337,602,621
253,860,347 109,216,575

149,182,997
29,985,237

17,806,076
1,583,939

-

1,654,069,721
536,426,895

9,148,745

309,486,961

(72,684) (20,690,126) (4,094,173) (3,671,857)
80,523,886 1,125,196,769 442,725,023 175,496,377

(4,346,383)
15,043,632

-

(32,875,223)
2,157,621,393

6,873,696
6,414,595

1,700,215,723
3,004,002,947

3,552,551
2,992,600

316,426,363
62,302,278

4,728,437,298
5,793,826,042

391,064,294
393,947,822

1,137,949,883 385,513,131
1,151,448,739 383,637,398

198,452,175
200,690,181

440,198,860
536,426,895
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯได้จดจํานองที่ดินและอาคารโรงพยาบาลซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตาม
บัญ ชี ร วมเป็ นจํา นวนเงิ น 2,328.2 ล้า นบาท เพื่ อ คํ้า ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ จากธนาคารพาณิ ช ย์
ในประเทศแห่ งหนึ่ง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้จาํ นองที่ดินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวนเงิน 290.9 ล้าน
บาท (มูลค่ายุติธรรมซึ่ งประเมินเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 เท่ากับ 1,365.1 ล้านบาท) กับธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศอีกแห่ งหนึ่ งในฐานะผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูเ้ พื่อเป็ นหลักประกันการออกหุ ้นกูแ้ ปลง
สภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด)
ได้จดจํานองที่ดินและอาคาร ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีจาํ นวนเงิน 1,973.6 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ:
1,067.0 ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ง นอกจากนี้
บริ ษทั ฯได้จาํ นองที่ดินซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวนเงิน 290.9 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรมซึ่ งประเมิน
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เท่ากับ 567.7 ล้านบาท) กับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศอีกแห่ งหนึ่ง
ในฐานะผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ พื่อเป็ นหลักประกันการออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี อุ ป กรณ์ จ าํ นวนหนึ่ ง ซึ่ ง ตัด ค่ า เสื่ อ มราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน
เงิน 321.4 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 313.5 ล้านบาท) (2552: 332.3 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 330.0
ล้านบาท))
15. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้ อเพิ่ม
จัดประเภทจากอุปกรณ์
31 ธันวาคม 2553
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
31 ธันวาคม 2552
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
รับรู ้กาํ ไรจากการขาย
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
สําหรับปี
31 ธันวาคม 2553

งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์
เงินชดเชย
ซอฟท์แวร์
การรวมธุรกิจ

922,783,601
26,447,396
11,406,236
960,637,233

922,783,601
26,447,396
11,406,236
960,637,233

959,255,760
25,872,365
11,406,236
996,534,361

192,927,561
192,927,561

1,152,183,321
25,872,365
11,406,236
1,189,461,922

266,921,824
44,865,703

266,921,824
44,865,703

274,262,758
44,802,629

65,916,917
-

340,179,675
44,802,629

(3,673,246)
308,114,281

(3,673,246)
308,114,281

319,065,387

65,916,917

384,982,304

รวม
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์
รวม
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
31 ธันวาคม 2552
370,232,632
370,232,632
31 ธันวาคม 2553
370,232,632
370,232,632
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
285,629,145
285,629,145
31 ธันวาคม 2553
282,290,320
282,290,320
ค่ าตัดจําหน่ ายที่รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
2552
42,423,658
42,423,658
2553
44,865,703
44,865,703

งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์
เงินชดเชย
ซอฟท์แวร์
การรวมธุรกิจ

รวม

370,232,632
370,232,632

127,010,644
127,010,644

497,243,276
497,243,276

314,760,370
307,236,342

-

314,760,370
307,236,342

42,418,102
44,802,629

-

42,418,102
44,802,629

16. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

วงเงินกู้
ค (ตัว๋ สัญญาใช้เงิน)

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.40 ต่อปี

งบการเงินรวม
กําหนดชําระคืน
2553
2552
28 มกราคม 2554 100,000,000 190,000,000

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
100,000,000 190,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคํ้าประกันด้วย
หลักประกันเดียวกันกับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
17. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาให้สินเชื่ อกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
แห่ งหนึ่งจํานวน 2,820 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
วงเงินกู้
ก

อัตราดอกเบี้ย
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาเบิกถอน
(ร้อยละ)
MLR ลบอัตราคงที่ เพื่อนําไปชําระคืนเงินกูย้ มื ก่อน ภายในวันที่ 30
ต่อปี ตามที่ระบุใน กําหนดสําหรับเงินกูย้ มื ของ
พฤศจิกายน 2552
สัญญา ชําระ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยทุกเดือน

กําหนดชําระคืน
มีกาํ หนดชําระคืนตาม
สัดส่ วนที่ระบุใน
สัญญาเป็ นราย
ไตรมาสภายใน 5 ปี
(20 งวด) โดยมี
ระยะเวลาปลอดการ
ชําระหนี้ 27 เดือนนับ
จากวันที่เบิกถอน

วงเงินกู้
(ล้านบาท)
1,420
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วงเงินกู้
ข

ค

อัตราดอกเบี้ย
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาเบิกถอน
กําหนดชําระคืน
วงเงินกู้
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
MLR ลบอัตราคงที่ เพื่อนําไปปรับปรุ งอาคารและ/ ต้องเบิกเงินกูง้ วดแรก
มีกาํ หนดชําระคืนตาม
800
ต่อปี ตามที่ระบุใน หรื อการซื้อเครื่ องมือแพทย์
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม สัดส่ วนที่ระบุใน
สัญญา ชําระ
และอุปกรณ์โรงพยาบาลและ 2552 และมีระยะเวลา
สัญญาเป็ นราย
ดอกเบี้ยทุกเดือน
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
เบิกถอนเงินกูจ้ นถึงวันที่ ไตรมาสภายใน 5 ปี
30 ธันวาคม 2554
(20 งวด) โดยมี
ระยะเวลาปลอดการ
ชําระหนี้ 27 เดือนนับ
จากวันที่เบิกถอน
600
MMR
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน ภายในวันที่ 25 กันยายน มีกาํ หนดชําระคืนตามที่
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
2553 และสามารถต่อ
ระบุบนตัว๋ สัญญา
อายุได้เป็ นรายปี
ใช้เงิน

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มี
รายละเอียดดังนี้

วงเงินกู้
ก
ข
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
1,420,000,000
1,420,000,000 1,420,000,000
1,420,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,430,000,000
1,430,000,000 1,430,000,000
1,430,000,000

เงินกูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจํานองที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารของบริ ษทั ฯและ
การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยของสิ นทรัพย์ที่ค้ าํ ประกันให้แก่ธนาคาร
สัญญากูย้ ืมเงิ นได้ระบุขอ้ ปฏิ บตั ิ และข้อจํากัดบางประการ เช่ น การดํารงอัตราส่ วนทางการเงิ น
ข้อจํากัดเกี่ยวกับการก่อหนี้เพิ่มและการจ่ายเงินปันผล เป็ นต้น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 บริ ษ ัทฯมี ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ย งั มิ ไ ด้เ บิ ก ใช้ค งเหลื อจํา นวนเงิ น 1,290.0
ล้านบาท (2552: 1,200.0 ล้านบาท)
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18. หุ้นกู้แปลงสภาพทีถ่ ือเป็ นตราสารทุน
หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
ก) หุ ้น กู้แ ปลงสภาพมี ป ระกัน บางส่ ว นจํา นวน 300 ล้า นบาท ระยะเวลาชํา ระคื น 12 ปี อัต รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 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
ผูถ้ ือหุน้ กูม้ ีสิทธิเลือกแปลงสภาพเป็ นหุ น้ สามัญได้ตลอดอายุหุน้ กู้ หุ น้ กูม้ ีหลักประกันเป็ นที่ดิน
ของบริ ษทั ฯ
ข) หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพมี ประกันบางส่ วนจํานวน 250 ล้านบาท (ภายหลังการใช้สิทธิ แปลงสภาพ
จํานวน 750 ล้านบาท ในปี 2546) ระยะเวลาชําระคืน 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จ่าย
ชําระทุก 6 เดือน โดยมีราคาแปลงสภาพ ณ ปั จจุบนั เท่ากับ 3.50 บาทต่อ 1 หุ น้ สามัญ ผูถ้ ือหุ น้ กู้
มีสิทธิ เลื อกแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญได้ตลอดอายุหุ้นกู้ หุ ้นกู้มีหลักประกันเป็ นที่ ดินของ
บริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ โดยให้สิทธิ บริ ษทั ฯ
เลือกที่จะไถ่ถอนหุ น้ กูห้ รื อแปลงสภาพหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ สามัญเมื่อครบกําหนด
ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือ
ทางการเงิน” การให้สิทธิ บริ ษทั ฯเป็ นผูเ้ ลือกที่จะไถ่ถอนหุ น้ กูห้ รื อแปลงสภาพหุ น้ กูเ้ ป็ นหุ ้นสามัญ
เมื่อครบกําหนดและจํานวนตราสารทุนที่บริ ษทั ฯต้องส่ งมอบจะไม่เปลี่ยนแปลงตามมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุนนั้น (เนื่องจากบริ ษทั ฯกําหนดราคาแปลงสภาพที่แน่นอนไว้แล้ว) ทําให้หุน้ กูแ้ ปลง
สภาพดังกล่าวไม่อยูภ่ ายใต้คาํ จํากัดความของหนี้ สินทางการเงินและถือเป็ นตราสารทุน นอกจากนี้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯมี ความตั้งใจที่ จะเลื อกใช้สิทธิ แปลงสภาพหุ ้นกู้เป็ นหุ ้นสามัญเมื่ อครบ
กําหนด ดังนั้น หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวทั้งจํานวนจึ งได้แสดงรวมอยู่ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ และดอกเบี้ยในอนาคตของหุ น้ กูด้ งั กล่าวจะบันทึกหักกับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรง
บริ ษทั ฯได้สํารองหุ ้นสามัญไว้เ พื่อรองรั บการใช้สิทธิ แปลงสภาพหุ ้น กู้ดังกล่าวข้างต้น จํานวน
178,571,433 หุน้
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับปี 2553 ของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพมีจาํ นวนเงิน 32.5 ล้านบาท (2552: 32.5 ล้านบาท)
โดยดอกเบี้ยดังกล่าวบันทึกเป็ นส่ วนที่นาํ ไปลดกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
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19. ทุนเรือนหุ้น
ผูถ้ ื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ มีสิทธิ เท่าเทียมกับหุ ้นสามัญ ยกเว้นสิ ทธิ ในการรั บเงิ นปั นผลก่ อนในอัตรา
ร้อยละ 15 ของทุนที่เป็ นหุ ้นบุริมสิ ทธิ หุ ้นบุริมสิ ทธิ ดงั กล่าวสามารถแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ
ได้
ในไตรมาสที่หนึ่ งของปี 2553 มีผถู ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิจาํ นวน 32,850 หุ น้ (2552: 35,000 หุ น้ ) ขอแปลง
หุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหุ ้นสามัญในอัตรา 1 หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้นสามัญ โดยบริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการ
จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553
20. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายคิดเป็ นร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนแล้ว
21. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2553
2552
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าธรรมเนียมแพทย์จ่าย
ขาดทุนจากการลดทุนของบริ ษทั ย่อย
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าเช่าจ่ายอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าเช่าจ่ายที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่า
ดําเนินงาน
ค่าบํารุ งรักษาอาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นใช้ไป

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

1,684,572,871 1,476,974,397 1,626,375,695
2,478,397,713 2,327,851,332 2,450,005,517
- 212,000,000
- (13,641,982)
21,743,358
38,906,197
20,625,284

1,443,136,542
2,306,945,338
(13,641,982)
38,522,571

42,229,114
41,183,821
64,429,114
159,336,824 154,528,433 159,187,821
148,704,486 136,019,561 142,942,913
2,112,397,172 1,993,852,561 2,047,793,407

129,983,821
154,444,647
132,579,076
1,969,071,124

29

22. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2553 และ 2552 ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิทางภาษี
23. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้น
สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้อง
ออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ น
หุน้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดแสดงการคํานวณได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2553
2552
หุน้
หุน้

กําไรสุ ทธิ
2553
บาท

2552
บาท

1,258,494,682

1,245,648,440

728,331,112

728,297,760

-

-

1,721,110
137,362,637

1,754,462
137,362,637

กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ 1,258,494,682

1,245,648,440

867,414,859

867,414,859

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุ ทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
หุน้ บุริมสิ ทธิ แปลงสภาพ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2553
2552
หุน้
หุน้

กําไรสุ ทธิ

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุ ทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
หุน้ บุริมสิ ทธิ แปลงสภาพ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

2553
บาท

2552
บาท

1,300,201,389

1,204,427,391

728,331,112

728,297,760

-

-

1,721,110
137,362,637

1,754,462
137,362,637

กําไรต่อหุน้
2553
2552
บาท
บาท
1.73

1.71

1.45

1.44

กําไรต่อหุน้
2553
2552
บาท
บาท
1.79

1.65
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กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ 1,300,201,389

1,204,427,391

867,414,859

867,414,859

1.50

1.39
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24. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิจการในส่ วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุ รกิจโรงพยาบาลและศูนย์ดูแล
สุ ขภาพ และดําเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไร
และสิ น ทรั พ ย์ท้ ัง หมดที่ แ สดงในงบการเงิ น จึ ง เกี่ ย วข้อ งกับ ส่ ว นงานธุ ร กิ จ และส่ ว นงานทาง
ภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
25. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ
5 - 7 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด
(มหาชน) และจะจ่ า ยให้แ ก่ พ นัก งานเมื่ อ พนัก งานนั้น ออกจากงานตามระเบี ย บของกองทุ น ฯ
ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯเป็ นจํานวนเงิน 42.4 ล้าน
บาท (2552: 38.5 ล้านบาท)
26. เงินปันผลจ่ าย
(หน่วย: บาท)
เงินปันผล
เงินปันผลสําหรับปี 2552

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2553
วันที่ 30 มิถุนายน 2553
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2553
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2552
วันที่ 30 มิถุนายน 2552
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2552

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้

328,503,598

0.45

292,004,709
620,508,307

0.40
0.85

291,962,389

0.40

291,964,824
583,927,213

0.40
0.80

เงินปันผลสําหรับปี 2551
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27. ภาระผูกพัน
27.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนอันเกี่ยวเนื่ องกับสัญญาปรับปรุ ง
อาคารจํานวนเงิน 3.4 ล้านบาท (2552: 197.1 ล้านบาท) และบริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ อ
เครื่ องมือแพทย์และอุปกรณ์โรงพยาบาลเป็ นจํานวนเงิน 31.3 ล้านบาท (2552: 80.4 ล้านบาท)
27.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการระยะยาว
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคาร รถยนต์และอุปกรณ์และ
สัญญาบริ การระยะยาว อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 30 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่า
ดําเนินงานและสัญญาบริ การระยะยาว ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายละเอียดภาระผูกพัน
1) ค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารแห่งหนึ่งในฐานะ
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
2) ค่าเช่าที่ดินหอพักพยาบาล (สามารถต่ออายุ
สัญญาได้อีก 30 ปี )
3) ค่าเช่าที่ดินและอาคารเพื่อให้บริ การห้องพัก
(สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 ปี )
4) ค่าเช่าอาคารหอพักพยาบาลและบริ การที่
เกี่ยวข้อง (สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้)
5) ค่าบํารุ งรักษาอุปกรณ์การแพทย์
6) ค่าเช่าและค่าบํารุ งรักษารถยนต์

จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

รวม

0.3

0.1

-

0.4

0.8

6.2

11.1

18.1

31.3

42.3

-

73.6

12.1
76.0
8.0

11.7
86.6
16.0

-

23.8
162.6
24.0

27.3 ภาระผูกพันจากสั ญญาอืน่
บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์สามฉบับกับบริ ษทั ในประเทศสามแห่ ง สัญญามี
กําหนดเวลา 5 ถึง 7 ปี ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริ ษทั ฯต้องซื้ อเวชภัณฑ์ที่ใช้กบั อุปกรณ์ดงั กล่าว
ตลอดอายุของสัญญาตามราคาที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลค่าเวชภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ
ต้องซื้อตามสัญญาคงเหลือเป็ นจํานวนเงินขั้นตํ่าประมาณ 215.4 ล้านบาท (2552: 331.8 ล้านบาท)
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27.4 ภาระผูกพันเกีย่ วกับเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่ วนของเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยในต่างประเทศ (บริ ษทั เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จํากัด) ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระเป็ นจํานวนเงิน 4.8 ล้าน
เหรี ยญฮ่องกง
27.5 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของ
บริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงิน 25.7 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการ
ตามปกติธุรกิจ เช่น การจ่ายค่าสาธารณูปโภคและการเช่าสถานที่
28. เครื่องมือทางการเงิน
28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่ นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ งานก่อสร้างและอุปกรณ์
การแพทย์ เงิ น ลงทุ นและเงิ น กู้ยืมระยะยาว บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ยวข้องกับ
เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่
เหมาะสม ดังนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจาก
การให้สินเชื่อ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมาก
ราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคารและ
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน
ส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตรา
ตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่
ครบกําหนด หรื อ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้งานก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

613,386,585
613,386,585

14,105,598
946,401,265
4,674,789
965,181,652

627,492,183
946,401,265
4,674,789
1,578,568,237

0.10 - 0.75
-

100,000,000
1,430,000,000
1,530,000,000

555,761,819
51,045,251
193,569
607,000,639

100,000,000
555,761,819
51,045,251
193,569
1,430,000,000
2,137,000,639

MMR
MLR ลบอัตราคงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ย
ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย
รวม
(บาท)

562,934,693
-

13,872,695
938,466,900
10,533,339

19,277,319
582,212,012

962,872,934

576,807,388
938,466,900
10,533,339

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.10 - 0.75
-

19,277,319 MLR ลบร้อยละ 1.00
1,545,084,946
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อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้งานก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

100,000,000
81,000,000
1,430,000,000
1,611,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย
รวม
(บาท)
548,169,438
51,045,251
193,569
599,408,258

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

100,000,000
MMR
548,169,438
51,045,251
193,569
81,000,000
1.16
1,430,000,000 MLR ลบอัตราคงที่
2,210,408,258

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษ ัท ฯมี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเกี่ ย วเนื่ อ งจากการลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยเป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯไม่ได้ทาํ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
บริ หารความเสี่ ยงเนื่องจากบริ ษทั ฯเห็นว่าความเสี่ ยงดังกล่าวอยูใ่ นระดับตํ่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยไม่ มีย อดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น
ทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
28.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภท
ระยะสั้นและเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน
งบดุล
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สอง
ฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระใน
ลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่
เหมาะสม
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29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์หลักของบริ ษทั ฯในการบริ หารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯบริ หารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio)
เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่ งต้องรักษาระดับของ
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนในภาพรวมให้ไม่เกิน 2 ต่อ 1
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
นโยบาย หรื อกระบวนการในการบริ หารจัดการทุน
30. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
30.1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 บริ ษทั ฯได้รับเงินคืนทุนจากบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บํารุ งราษฎร์ เมดิคอล
เซ็นเตอร์ จํากัด) เป็ นจํานวนเงิน 45.4 ล้านบาท จากการลดทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้วของ
บริ ษทั ย่อยเพิ่มเติมจํานวน 5.6 ล้านหุ น้ ในมูลค่าหุ น้ ละ 8.08 บาท การลดทุนดังกล่าวเป็ นไปตามมติ
ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยเมื่ อวันที่ 7 มกราคม 2554 ซึ่ งมีมติอนุ มตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชําระแล้วของบริ ษทั ย่อยจากเดิม 60.0 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 7.5 ล้านหุ น้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 8 บาท) เป็ น 15.0 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 1.9 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 8 บาท) โดย
บริ ษ ัท ย่ อ ยได้จ ดทะเบี ย นการลดทุ น จดทะเบี ย นดัง กล่ า วกับ กระทรวงพาณิ ช ย์แ ล้ว เมื่ อ วัน ที่
17 กุมภาพันธ์ 2554
30.2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2554 ในเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจาก
กําไรของปี 2553 ในอัตราหุ น้ ละ 0.90 บาท รวมเป็ นเงิน 657.0 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงิน 292.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2553 คงเหลือเป็ นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงิน 365.0 ล้านบาท
เงินปั นผลนี้ จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือ
หุ น้ ของบริ ษทั ฯ
31. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชี บางรายการในงบการเงิ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี ปั จจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกําไร
สุ ทธิหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามที่ได้รายงานไปแล้ว การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

ตามที่เคย
รายงานไว้
1,612,475
96,859,389

ตามที่จดั
เพิ่มขึ้น
ประเภท
(ลดลง)
รายการใหม่
(1,612,475)
1,612,475 98,471,864

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จดั
ตามที่เคย
เพิ่มขึ้น
ประเภท
รายงานไว้
(ลดลง)
รายการใหม่
1,378,590 (1,378,590)
93,013,744 1,378,590 94,392,334

32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
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