บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ประจําไตรมาส 3 ป 2549
1. รายไดและคาใชจาย
ในไตรมาส 3 ป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวม 2,131 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16% จาก 1,839 ลาน
บาทในไตรมาส 3 ป 2548 เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดยที่รายไดจาก
ผูปวยในเพิ่มขึ้น 14% และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้น 16%
สําหรับไตรมาส 3 ป 2549 บริษัทฯ มีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,258 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14%
จากไตรมาส 3 ป 2548 ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของรายได เปนผลใหอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
เปน 38.4% ในไตรมาส 3 ป 2549 จาก 38.0% ในไตรมาส 3 ป 2548 คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นใน
อั ต ราที่ สู ง กว า ที่ 31% จากไตรมาสเดี ย วกั น ในป ก อ น เป น 329 ล า นบาท เนื่ อ งจากโรงพยาบาลมี
คาใชจายจากการซอมบํารุงที่เพิ่มขึ้น จากการที่อาคารโรงพยาบาลในปจจุบันกําลังเขาสูปที่ 10 จึงตองมี
การบํารุงรักษามากขึ้น นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการตั้งคาเผื่อการดอยคา 50% ของสิทธิในการลงทุนใน
ประเทศจีน ซึ่งเปนเงินจํานวนประมาณ 20 ลานบาท เปนผลใหอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) ลดลงเปน 24.3% ในไตรมาส 3 ป 2549 จาก 26.0%
ในไตรมาส 3 ป 2548
เมื่อเทียบผลการดําเนินงานกับไตรมาส 2 ป 2549 รายไดรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 11% เปน
2,131 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2549 จาก 1,918 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2549 เนื่องจากไตรมาส 3
เปนไตรมาสที่โรงพยาบาลมีธุรกรรมสูง จากการที่คนไขไทยกลับมาจากการพักผอนจากวันหยุดยาวใน
ไตรมาสที่ 2 พรอมทั้งไตรมาสที่ 3 เปนฤดูกาลทองเที่ยวของคนไขชาวตะวันออกกลาง สวนตนทุน
กิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 9% ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของรายได จากการประหยัดตอขนาด
(economies of scale) จากจํานวนคนไขที่เพิ่มขึ้น และจากแนวโนมในการรักษาพยาบาลโรคที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น (intensity factor) เปนผลใหอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจาก 37.7% ในไตรมาส 2 ป 2549
เปน 38.4% ในไตรมาส 3 ป 2549 คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น 21% จากคาบํารุงรักษา และคาเผื่อ
หนี้สูญ เปนผลใหอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin)
ลดลงเล็กนอยจาก 25.4% ในไตรมาส 2 ป 2549 เปน 24.3% ในไตรมาส 3 ป 2549
สําหรับงวด 9 เดือน ป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวม 5,954 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18% จาก 5,064
ลานบาทในงวด 9 เดือน ป 2548 จากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากผูปวยใน 14% และรายไดจากผูปวย
นอก 22% ตนทุนกิจการโรงพยาบาลสําหรับงวด 9 เดือน ป 2549 อยูที่ 3,574 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16%
จากงวด 9 เดือน ป 2548 เปนไปตามการขยายตัวของกิจการโรงพยาบาล ดังนั้น อัตรากําไรขั้นตน
เพิ่มขึ้นจาก 37.4% ในงวด 9 เดือน ป 2548 เปน 38.0% ในงวด 9 เดือน ป 2549 คาใชจายในการ
บริหารเพิ่มขึ้น 16% เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของกิจการโรงพยาบาล เปนผลใหอัตรากําไรกอนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 24.3% ในงวด
9 เดือน ป 2548 เปน 24.9% ในงวด 9 เดือน ป 2549
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2. สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน ภาษีเงินไดนิติบุคคลและกําไรสุทธิ
ในไตรมาส 3 ป 2549 บริษัทฯ มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปน
จํานวน 30 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยสวนแบงจากผลการดําเนินงานในไตรมาส 3 ป 2549 ของ
บริษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค 4 ลานบาท และกําไรพิเศษจากการลงทุนในบริษัท เอเชียน
ฮอสพิทอล อิงค 26 ลานบาท
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมากเปน 128 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2549
จาก 65 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2548 เนื่องจากบริษัทฯ ไดใชผลขาดทุนสะสมทางภาษีหมดในป
2548 และเริ่มจายภาษีในอัตราเต็มในป 2549 เปนผลใหอัตรากําไรสุทธิลดลงเล็กนอย จาก 16.8%
ในไตรมาส 3 ป 2548 เปน 14.7% ในไตรมาส 3 ป 2549 ถึงแมอัตรากําไรสุทธิมีการปรับตัวลดลง
กําไรสุทธิของบริษัทฯ ยังคงอยูในระดับใกลเคียงเดิมที่ 309 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2549
เมื่อเทียบผลการดําเนินงานกับไตรมาส 2 ป 2549 ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นจาก 100 ลานบาท เปน 128 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2549 คิดเปนการจายภาษีในอัตรา
27% และ 29% ตามลํ าดั บ ถึ งแมว าอัต รากํ าไรก อ นหั ก ดอกเบี้ ย ภาษี ค าเสื่ อ มราคา และคาตั ด
จําหนาย (EBITDA margin) ลดลงเล็กนอยจากไตรมาสที่แลว แตดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียที่เพิ่มขึ้นและอัตราการจายภาษีที่คงที่ ใกล 30% อัตรากําไรสุทธิจึงเพิ่มขึ้น
เล็กนอยเปน 14.7% ในไตรมาส 3 ป 2549 จาก 13.9% ในไตรมาส 2 ป 2549
สําหรับงวด 9 เดือนป 2549 บริษัทฯมีภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 336 ลานบาท เพิ่มขึ้น
123% จาก 151 ลานบาทในงวด 9 เดือนป 2548 จากการที่บริษัทฯจายภาษีในอัตราเต็มในป 2549
เปนผลใหอัตรากําไรสุทธิลดลงเล็กนอยจาก 15.4% ในงวด 9 เดือนป 2548 เปน 14.2% ในงวด 9
เดือนป 2549
บริษัทฯ มีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.42 บาทตอหุนในไตรมาส 3 ป 2549 และ
ไตรมาส 3 ป 2548 และเพิ่มขึ้น 14% จาก 0.37 บาทตอหุนในไตรมาส 2 ป 2549 เชนเดียวกัน กําไร
ตอหุนแบบปรับลดอยูในระดับเดียวกันที่ 0.36 บาทตอหุนในไตรมาส 3 ป 2549 และไตรมาส 3 ป
2548 และเพิ่มขึ้น 16% จาก 0.31 บาทตอหุนในไตรมาส 2 ป 2549 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับ
งวด 9 เดือน ป 2549 เทากับ 1.16 บาทตอหุน เพิ่มขึ้น 8% จาก 1.07 บาทตอหุนในงวด 9 เดือน ป
2548 เชนเดียวกัน กําไรตอหุนแบบปรับลดเพิ่มขึ้น 8% จาก 0.90 บาทตอหุนในงวด 9 เดือน ป
2548 เปน 0.97 ตอหุนในงวด 9 เดือน ป 2549
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(หนวย: ลานบาท)
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3. งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเปน 6,414 ลานบาท จาก
5,728 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวของกิจการโรงพยาบาล และการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ จากการสราง
อาคารผูปวยนอกและที่จอดรถใหม หักดวยการลดลงของเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินที่นําไปค้ํา
ประกัน เนื่องจากไดมีการยกเลิกเงื่อนไขการดํารงบัญชีเพื่อจายคืนเงินกู
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เทากับ 3,006 ลานบาท ใกลเคียงกับ
3,032 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) ลดลง
เปน 0.25 เทา ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 จาก 0.38 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จากการเพิ่มขึ้น
ของเงินสดเปน 861 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 จาก 544 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 3,044 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 จาก
2,615 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากกําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือน ป 2549 จํานวน
842 ลานบาท บวกกับสวนเกินทุนของบริษัทยอย คือ บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
จํานวน 162 ลานบาท หักดวยเงินปนผลจายจํานวน 548 ลานบาท โดยที่ในเดือนกรกฎาคม ป 2549
บริษัทฯ ไดลดสัดสวนการถือหุนในบริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
จาก100% เปน 51% โดยการขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูรวมทุน เปนผลใหสวนของผูถือหุนสวนนอยของ
บริษัทยอยเพิ่มขึ้นมากจาก 81 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปน 364 ลานบาท ณ วันที่ 30
กันยายน 2549 ผลตอบแทนผูถือหุนปรับเทียบเต็มป (Annualized ROE) อยูที่ 19% และอัตรา
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ผลตอบแทนจากสินทรัพยปรับเทียบเต็มป (Annualized ROA) ยังคงสูงอยูที่ 36.8% สําหรับงวด 9
เดือนป 2549
4. สภาพคลอง
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 807 ลานบาท ในงวด 9 เดือน ป
2549 ต่ํากวางวด 9 เดือน ป 2548 ที่ 1,171 ลานบาท เนื่องจากการลดลงของภาษีเงินไดนิติบุคคลคาง
จาย จากการจายภาษีของบริษัทฯ กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนลดลงเปน 331 ลานบาทในงวด
9 เดือน ป 2549 จาก 579 ลานบาทในงวด 9 เดือน ป 2548 เนื่องจากในงวด 9 เดือน ป 2548
บริษัทฯ ไดใชเงินจํานวน 323 ลานบาทเพื่อลงทุนในบริษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค เพื่อขยายธุรกิจ
โรงพยาบาลไปยังประเทศฟลิปปนส เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงอยางมาก เปน 159
ลานบาท ในงวด 9 เดือน ป 2549 จาก 775 ลานบาทในงวด 9 เดือน ป 2548 เนื่องจากในป 2549
บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยู 51% มีเงินสดรับ
จากการออกหุนสามัญจํานวน 453 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯมีเงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้น 200 ลานบาท
ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ้นเปน 861 ลานบาท สําหรับ
งวด 9 เดือน ป 2549 จาก 540 ลานบาท ณ ในงวด 9 เดือน ป 2548
อั ต ราส ว นสภาพคล อ งอยู ที่ 0.94 เท า ในไตรมาส 3 ป 2549 เพิ่ ม ขึ้ น จาก 0.76 เท า ใน
ไตรมาส 2 ป 2549 และ 0.71 เทาในไตรมาส 3 ป 2548 เนื่องจากสถานะเงินสดที่ดีขึ้น เชนเดียวกัน
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วอยูที่ 0.75 เทาในไตรมาส 3 ป 2549 จาก 0.53 เทาในไตรมาส 2 ป
2549 และ 0.54 เทาในไตรมาส 3 ป 2548
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