บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ประจําไตรมาส 1 ป 2549
1. รายไดและคาใชจาย
ในไตรมาส 1 ป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวม 1,923 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 21 จาก
1,590 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2548 เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล
โดยที่รายไดจากผูปวยในเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 14 และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ
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สําหรับไตรมาส 1 ป 2549 บริษัทฯ มีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,163 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 19 จากไตรมาส 1 ป 2548 ซึ่งเปนไปตามการขยายตัวของรายได ดังนั้น อัตรากําไรขั้นตนจึง
อยูในระดับคงที่ที่ 37.7% ในไตรมาส 1 ป 2549 เมื่อเทียบกับ 37.5% ในไตรมาส 1 ป 2548
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึน้ 10% จากไตรมาสเดียวกันในปกอน เปน 274 ลานบาทในไตรมาส 1
ป 2549 เปนผลใหอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA
margin) ดีขึ้นเปน 25.1% ในไตรมาส 1 ป 2549 จาก 22.7% ในไตรมาส 1 ป 2548
2. ภาษีเงินไดนิติบุคคลและกําไรสุทธิ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาก จาก 41 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2548
เปน 108 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2549 เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มจายภาษีในอัตราเต็มในป 2549 จาก
การที่บริษัทฯ ไดใชผลขาดทุนสะสมทางภาษีหมดแลว เปนผลใหอัตรากําไรสุทธิลดลงเล็กนอย จาก
14.3% ในไตรมาส 1 ป 2548 เปน 13.9% ในไตรมาส 1 ป 2549 ถึงแมอัตรากําไรสุทธิมีการปรับตัว
ลงเล็กนอย กําไรสุทธิของบริษัทฯ ยังเพิ่มขึ้นรอยละ 18 จาก 227 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2548
เปน 267 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2549
บริษัทฯ มีกําไรตอหุนขั้นพืน้ ฐานเทากับ 0.37 บาทตอหุนในไตรมาส 1 ป 2549 เพิ่มขึน้
รอยละ 18 จาก 0.31 บาทตอหุนในไตรมาส 1 ป 2548 เชนเดียวกัน กําไรตอหุนแบบปรับลดเพิ่ม
รอยละ 18 จาก 0.26 บาทตอหุนในไตรมาส 1 ป 2548 เปน 0.31 บาทตอหุนในไตรมาส 1 ป 2549
(หนวย: ลานบาท)
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3. งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 6,022 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก
5,728 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว หักดัวยการ
ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ จากการ
สรางอาคารโรงพยาบาลใหม
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เทากับ 3,072 ลานบาท ใกลเคียงกับ
3,032 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) ลดลง
จาก 0.38 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปน 0.28 เทา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 จากการที่เงิน
กูยืมระยะยาวลดลง และการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน
2,871 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 จาก 2,615 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จากกําไร
สุทธิของไตรมาสที่ 1 ป 2549 ผลตอบแทนผูถือหุนปรับเทียบเต็มป (Annualized ROE) อยูที่ 18.2%
และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยปรับเทียบเต็มป (Annualized ROA) ยังคงสูงอยูที่ 37.9% ใน
ไตรมาส 1 ป 2549
4. สภาพคลอง
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 365 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป
2549 เทียบกับ 336 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2548 การเพิ่มขึ้นดังกลาวเนื่องมาจากผลกําไรกอนหัก
ภาษีที่ดีขึ้นของบริษัทฯ กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กนอย อยูที่ 178 ลานบาท ใน
ไตรมาส 1 ป 2549 จาก 142 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2548 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินมี
จํานวนเทาเดิมที่ 91 ลานบาท ทั้งในไตรมาส 1 ป 2549 และไตรมาส 1 ป 2548 จากการใชคืนเงินกูยืม
ระยะยาวตามกําหนดชําระ เปนผลใหบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดลดลงเปน
640 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 จาก 826 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548
อัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 0.78 เทาในไตรมาส 1 ป 2549 เทียบกับ 0.93 เทาในไตรมาส 1
ป 2548 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จากการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
และเจาหนี้การคาและคาธรรมเนียมแพทยคางจาย จากการเติบโตของการดําเนินงานของโรงพยาบาล
ดังนั้นอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว จึงลดลงเชนกัน เปน 0.59 เทาในไตรมาส 1 ป 2549 จาก 0.81
เทาในไตรมาส 1 ป 2548
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