บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
1. รายไดและคาใชจาย
ในไตรมาส 4 ป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวม 1,942 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11% จาก 1,743 ลาน
บาทในไตรมาส 4 ป 2548 เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดยที่รายไดจากผูปวย
ในเพิ่มขึ้น 6% และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้น 15%
สําหรับไตรมาส 4 ป 2549 บริษัทฯ มีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,201 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12%
จากไตรมาส 4 ป 2548 ซึ่ ง เป น อั ต ราที่ สู ง กว า การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได เนื่ อ งจากการประหยั ด ต อ ขนาด
(Economies of Scale) ที่นอยลงจากจํานวนคนไขที่ลดลงเล็กนอยในไตรมาส 4 ป 2549 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 4 ป 2548 ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากความไมแนนอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงปลายเดือนกันยายน
2549 รวมกับฤดูกาลทองเที่ยวของชาวตะวันออกกลางไดสิ้นสุดลงในชวงตนเดือนตุลาคม เปนผลใหอัตรา
กําไรขั้นตนลดลงเปน 36.5% ในไตรมาส 4 ป 2549 เมื่อเทียบกับ 38.2% ในไตรมาส 4 ป 2548 สวน
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวา ในอัตรา 25% จากไตรมาสเดียวกันในปกอน เปน 286 ลาน
บาท เนื่องจากโรงพยาบาลมีคาใชจายในการซอมบํารุงที่เพิ่มขึ้น จากการที่อาคารโรงพยาบาลในปจจุบัน
กําลังเขาสูปที่ 10 จึงตองมีการบํารุงรักษามากขึ้น และเงินเดือนและคาจางที่สูงขึ้นในป 2549 จากการจาย
โบนัสในปลายป เปนผลใหอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA
margin) ลดลงเปน 23.3% ในไตรมาส 4 ป 2549 จาก 25.1% ในไตรมาส 4 ป 2548
เมื่อเทียบผลการดําเนินงานกับไตรมาส 3 ป 2549 รายไดรวมของบริษัทฯ ลดลง 9% เปน 1,942
ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2549 จาก 2,131 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2549 เนื่องจากไตรมาส 3 เปน
ไตรมาสที่โรงพยาบาลมีธุรกรรมสูง จากการที่คนไขไทยกลับมาจากการพักผอนจากวันหยุดยาวในไตรมาสที่
2 พรอมทั้งไตรมาสที่ 3 เปนฤดูกาลทองเที่ยวของคนไขชาวตะวันออกกลาง สวนตนทุนกิจการโรงพยาบาล
ลดลง 5% ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํากวาการลดลงของรายได จากการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) ที่
นอยลง เปนผลใหอัตรากําไรขั้นตนลดลงจาก 38.4% ในไตรมาส 3 ป 2549 เปน 36.5% ในไตรมาส 4 ป
2549 คาใชจายในการบริหารลดลง 18% เปน 286 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาส 3 ป 2549 มีคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (one-time expense) คือ คาเผื่อการดอยคา 50% ของสิทธิในการลงทุนในประเทศจีน ซึ่ง
เปนเงินจํานวนประมาณ 20 ลานบาท เปนผลใหอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด
จําหนาย (EBITDA margin) ลดลงจาก 24.3% ในไตรมาส 3 ป 2549 เปน 23.3% ในไตรมาส 4 ป 2549
สําหรับป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวม 7,896 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16% จาก 6,807 ลานบาทในป
2548 จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได จ ากผู ป ว ยใน 12% และรายได จ ากผู ป ว ยนอก 20% ต น ทุ น กิ จ การ
โรงพยาบาลสําหรับป 2549 อยูที่ 4,775 ลานบาท เพิ่มขึ้น 15% จากป 2548 เปนไปตามการขยายตัวของ
กิจการโรงพยาบาล ดังนั้น อัตรากําไรขั้นตนอยูในระดับคงที่ ที่ 37.6% ทั้งป 2548 และ 2549 สวน
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น 18% เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของกิจการโรงพยาบาล เปนผลใหอัตรา
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) คงที่ที่ 24.5% ทั้งป 2548
และ 2549
2. ภาษีเงินไดนิติบุคคลและกําไรสุทธิ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมากเปน 96 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2549 จาก 67
ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2548 เนื่องจากบริษัทฯ ไดใชผลขาดทุนสะสมทางภาษีหมดในป 2548 และเริ่ม
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จายภาษีในอัตราเต็ม ที่ประมาณ 28% ในป 2549 เปนผลใหอัตรากําไรสุทธิลดลงจาก 15.7% ในไตรมาส
4 ป 2548 เปน 13.1% ในไตรมาส 4 ป 2549 และกําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงเล็กนอย จาก 273 ลาน
บาทในไตรมาส 4 ป 2548 เปน 254 ลานบาทไตรมาส 4 ป 2549
เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ป 2549 ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ ลดลงจาก 128 ลานบาทใน
ไตรมาส 3 ป 2549 เปน 96 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2549 คิดเปนการจายภาษีในอัตรา 28.5% และ
28.3% ตามลําดับ เปนผลใหอัตรากําไรสุทธิลดลงเปน 13.1% ในไตรมาส 4 ป 2549 จาก 14.5% ใน
ไตรมาส 3 ป 2549
สําหรับงวดป 2549 บริษัทฯมีภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 432 ลานบาท (คิดเปนอัตราภาษี
28.3%) เพิ่มขึ้น 98% จาก 218 ลานบาท (คิดเปนอัตราภาษี 17.1%) ในป 2548 จากการที่บริษัทฯจาย
ภาษีในอัตราเต็มในป 2549 เปนผลใหอัตรากําไรสุทธิลดลงเล็กนอยจาก 15.5% ในป 2548 เปน 13.9%
ในป 2549 อยางไรก็ตาม กําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 5% จาก 1,053 ลานบาท ในป 2548 เปน
1,096 ลานบาท ในป 2549
บริษัทฯ มีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.35 บาทตอหุนในไตรมาส 4 ป 2549 ลดลง 8% จาก
0.37 บาทตอหุนในไตรมาส 4 ป 2548 และลดลง 17% จาก 0.42 บาทตอหุนในไตรมาส 3 ป 2549
เชนเดียวกัน กําไรตอหุนแบบปรับลดอยูที่ 0.29 บาทตอหุนในไตรมาส 4 ป 2549 ลดลง 6% จาก 0.31
บาทตอหุนในไตรมาส 4 ป 2548 และลดลง 19% จาก 0.36 บาทตอหุนในไตรมาส 3 ป 2549 กําไรตอ
หุนขั้นพื้นฐานสําหรับป 2549 เทากับ 1.51 บาทตอหุน เพิ่มขึ้น 4% จาก 1.45 บาทตอหุนในป 2548
เชนเดียวกัน กําไรตอหุนแบบปรับลดเพิ่มขึ้น 4% จาก 1.21 บาทตอหุนในป 2548 เปน 1.26 บาทตอหุน
ในป 2549
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3. งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเปน 6,623 ลานบาท จาก 5,728
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากเงินสดที่เพิ่มขึ้น จาก 544 ลานบาทในป 2548 เปน 854
ลานบาทในป 2549 จากการเพิ่มทุนของบริษัทยอย บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (BIL)
จํานวน 453 ลานบาท และลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นจาก 339 ลานบาทในป 2548 เปน 525 ลานบาทในป
2549 ตามรายไดจากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของ
ลูกหนี้ชาวตางชาติ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณจาก 3,270 ลานบาทในป 2548 เปน
3,752 ลานบาทในป 2549 จากการสรางอาคารผูปวยนอกและที่จอดรถใหม หักดวยการลดลงของเงินฝาก
ประจํากับสถาบันการเงินที่นําไปค้ําประกัน จาก 230 ลานบาทในป 2548 เปน 10 ลานบาทในป 2549
เนื่องจากไดมีการยกเลิกเงื่อนไขการดํารงบัญชีเพื่อจายคืนเงินกู
บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 22 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จาก 18 วัน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จากการที่บริษัทมีลูกคาเปนบริษัทประกันและบริษัทคูสัญญาที่เปนตางชาติมาก
ขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะใชเวลาในการดําเนินการและเก็บหนี้นานขึ้น สวนระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยของบริษัทฯ
อยูคงที่ ที่ 12 วันสําหรับป 2548 และ 2549
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 2,994 ลานบาท ใกลเคียงกับ 3,032
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ (รวมที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)
อยูในระดับคงที่ที่ 1,751 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เมื่อเทียบกับ 1,779 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548 เนื่องจากระหวางป 2549 บริษัทฯ ไดจายคืนเงินกูตามกําหนดชําระ จํานวน 329 ลาน
บาท และไดเบิกเงินกูยืมระยะยาวเพิ่ม จํานวน 300 ลานบาทในไตรมาสที่ 4 ป 2549 อัตราสวนหนี้สินสุทธิ
ตอทุน (Net debt to equity) ลดลงเปน 0.24 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จาก 0.37 เทา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548 จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและสวนของผูถือหุน อัตราความสามารถชําระดอกเบี้ยของ
บริษัทฯ ดีขึ้น เปน 17.5 เทาในป 2549 จาก 15.6 เทาในป 2548 จากการเพิ่ มขึ้นของกําไรกอนหั ก
ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA)
สว นของผู ถือ หุ น ของบริษั ท ฯ (ไม ร วมส ว นของผู ถื อหุ น ส ว นน อ ยของบริ ษั ท ย อ ย) เพิ่ ม ขึ้ น เป น
3,284 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จาก 2,615 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เนื่องจากสวนเกินทุนจากการที่ BIL ขายหุนเพิ่มทุนใหพันธมิตรเชิงกลยุทธ (strategic partners) เกินมูลคาที่
ตราไว (153.52 บาทตอหุน เทียบกับมูลคาที่ตราไว 100 บาทตอหุน) จํานวน 156 ลานบาท และกําไร
สุทธิป 2549 จํานวน 1,096 ลานบาท หักดวยเงินปนผลจายจํานวน 548 ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม ป
2549 บริษัทฯ ไดสละลิทธิในการจองหุนเพิ่มทุนของ BIL จํานวน 5,764,701 หุน เพื่อใหพันธมิตรเชิงกล
ยุทธเขาถือหุนดังกลาว เปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน BIL ลดลงเปน 51% จาก 100% ดังนั้น
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยจึงเพิ่มขึ้นมากจาก 81 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปน
344 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย (Average ROA) อยูที่
18% ในป 2549 และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ย (Average ROE) ยังคงสูงอยูที่ 35% สําหรับป 2549
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(Interest Coverage Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย
(Average ROA)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลีย่ (Average
ROE)

Growth

2548

11.9

11.0

39.1

39.0

0.24x

0.37x

17.5x

15.6x

17.7%

19.6%

34.7%

44.3%

4. สภาพคลอง
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 1,137 ลานบาท ในป 2549 ต่ํากวาป
2548 ที่ 1,513 ลานบาท เนื่องจากการการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา การลดลงของภาษีเงินไดนิติบุคคล
คางจาย จากการจายภาษีของบริษัทฯ การลดลงของคาใชจายคางจาย จากการจายหนี้คาใชจายตางๆ และ
การลดลงของเจาหนี้อื่นจากการที่บริษัทฯจายคากอสรางตึกคนไขนอกใหม กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรม
ลงทุนลดลงเปน 678 ลานบาทในป 2549 จาก 859 ลานบาทในป 2548 เนื่องจากในป 2548 บริษัทฯ
ไดใชเงินจํานวน 323 ลานบาทเพื่อลงทุนในบริษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค เพื่อขยายธุรกิจโรงพยาบาลไป
ยังประเทศฟลิปปนส เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงอยางมาก เปน 141 ลานบาท ในป 2549
จาก 857 ลานบาทในป 2548 เนื่องจากในป 2549 BIL มีเงินสดรับจากการออกหุนสามัญจํานวน 453
ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯมีเงินกูระยะยาวเพิ่มขึ้น 300 ลานบาท ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ้นเปน 854 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จาก 544 ลาน
บาท วันที่ 31 ธันวาคม 2548
อัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 1.04 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้นจาก 0.70 เทา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากสถานะเงินสดที่ดีขึ้น เชนเดียวกัน อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วอยูที่ 0.99
เทาณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จาก 0.65 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

(หนวย: ลานบาท)
2548

1,137

1,513

-678

-859

-141

-857

318

-203

854

544

1.04x

0.70x

0.99x

0.65x
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