คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
ประจําไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
1. รายได กําไรสุทธิ และอัตรากําไร (Margins)
ในไตรมาส 1 ป 2550 บริษัทมีรายไดรวม 2,135 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11 จาก 1,923 ลาน
บาทในไตรมาส 1 ป 2549 เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดยที่รายไดจากผูปวย
ในเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 8 และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 13
สําหรับไตรมาส 1 ป 2550 บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,257 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8
จากไตรมาส 1 ป 2549 ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของรายได เนื่องจากมีการรักษาพยาบาลโรคซึ่งมี
ความซับซอนมากขึ้น (higher intensity) ดังนั้น อัตรากําไรขั้นตนจึงเพิ่มขึ้นเปน 38.9% ในไตรมาส 1 ป
2550 จาก 37.7% ในไตรมาส 1 ป 2549 สวนคาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 20 จากไตรมาส
เดียวกันในปกอน เปน 332 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2550 จากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการโฆษณาใน
ไตรมาส 1 ป 2550 จากการเปดตัวโฆษณาทางโทรทัศนและสื่อสิ่งพิมพ สําหรับตลาดเปาหมายในประเทศ
และการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและคาจางจากการเพิ่มปริมาณการวาจางตลอดป 2549 เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้น
ของผูปวยและการเปดตึกคนไขนอกใหม เปนผลใหกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด
จําหนาย (EBITDA) เพิ่มขึ้นจาก 481 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2549 เปน 532 ลานบาทในไตรมาส 1 ป
2550 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) อยูใน
ระดับเดิมที่ 25.1% ทั้งในไตรมาส 1 ป 2550 และ 2549
เชนเดียวกัน บริษัทมีกําไรสุทธิ 296 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 11 จาก 267
ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2549 อัตรากําไรสุทธิอยูในระดับเดิมที่ 13.9% ในไตรมาส 1 ป 2550 และ
2549
บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.41 บาทตอหุนในไตรมาส 1 ป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 11
จาก 0.37 บาทตอหุนในไตรมาส 1 ป 2549 เชนเดียวกัน กําไรตอหุนแบบปรับลดเพิ่มรอยละ 10 จาก
0.31 บาทตอหุนในไตรมาส 1 ป 2549 เปน 0.34 บาทตอหุนในไตรมาส 1 ป 2550
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(หนวย: ลานบาท)
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กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

0.41

0.37

11%

กําไรตอหุนแบบปรับลด

0.34

0.31

10%

2. งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวม 7,008 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 6,623 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและลูกหนี้การคา
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 854 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน
1,045 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 จากผลการดําเนินงานของบริษัท สวนลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจาก
525 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน 629 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เนื่องจาก
บริษัทมีลูกคาเปน บริษัทประกัน และบริ ษัทคูสัญญาที่เ ปนตางชาติมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะใชเวลาในการ
ดําเนินการและเก็บหนี้นานขึ้น เปนผลใหบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและยอดลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เทากับ 3,096 ลานบาท ใกลเคียงกับ 2,994
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท (รวมที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)
ลดลงเล็กนอย จาก 1,751 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน 1,669 ลานบาท ณ วันที่ 31
มีนาคม 2550 เนื่องจากระหวางไตรมาส 1 ป 2550 บริษัทไดจายคืนเงินกูตามกําหนดชําระ จํานวน 82
ลานบาท อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) ลดลงจาก 0.24 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549 เปน 0.16 เทา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 จากการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวและการเพิ่มขึ้นของ
เงินสด อัตราความสามารถชําระดอกเบี้ยของบริษัทดีขึ้น เปน 19.1 เทาในไตรมาส 1 ป 2550 จาก 17.8
เทาในไตรมาส 1 ป 2549 จากการเพิ่มขึ้นของกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
(EBITDA)
สวนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย) เพิ่มขึ้นเปน 3,573
ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 จาก 3,284 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เนื่องจากกําไร
สุทธิของไตรมาส 1 ป 2550 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ยปรับเทียบเต็มป (Annualized Average
ROA) อยูที่ 17.4% ในไตรมาส 1 ป 2550 และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ยปรับเทียบเต็มป
(Annualized Average ROE) ยังคงสูงอยูที่ 31.4% สําหรับไตรมาส 1 ป 2550
3. สภาพคลอง
ในไตรมาส 1 ป 2550 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 385 ลานบาท เทียบ
กับ 365 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2549 การเพิ่ม ขึ้น ดังกลา ว เนื่องมาจากผลกําไรที่ดีขึ้นของบริ ษัท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนลดลง เปน 103 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2550 จาก 178 ลานบาท
ในไตรมาส 1 ป 2549 เนื่องจากการชลอการลงทุนในอาคารและอุปกรณ เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหา
เงินมีจํานวนเทาเดิมที่ 91 ลานบาท ทั้งในไตรมาส 1 ป 2549 และไตรมาส 1 ป 2550 จากการใชคืนเงิน
กูยืมระยะยาวตามกําหนดชําระ เปนผลใหบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ้นเปน
1,045 ในไตรมาส 1 ป 2550 จาก 640 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2549
อัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 1.11 เทาในไตรมาส 1 ป 2550 เทียบกับ 0.78 เทาในไตรมาส 1 ป
2549 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสด ดังนั้นอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว จึงเพิ่มขึ้นเชนกัน เปน 0.95
เทาในไตรมาส 1 ป 2550 จาก 0.59 เทาในไตรมาส 1 ป 2549
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4. การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี
บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการ
ที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2550 เพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44
เรื่อง “งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย” (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยบริษัทได
ปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบดวย ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยู
ในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น บันทึกดวยวิธีราคาทุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวสงผลกระทบดังนี้
•

กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยในไตรมาส 1 ป 2550
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 285 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 296
ลานบาท เปนจํานวน 11 ลานบาท และในไตรมาส 1 ป 2549 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ
254 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 267 ลานบาท เปนจํานวน 13 ลานบาท
เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดรวมรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนได
เสียจํานวน 11 ลานบาทและ 13 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2550 และ ไตรมาส 1 ป 2549 ตามลําดับ

•

ผลกระทบตองบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังตอไปนี้
เงินลงทุนในบริษัทยอยลดลง (สุทธิจากสวนเกินมูลคาเงินลงทุน
ที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย)
การแปลงคางบการเงินลดลง
สวนเกินทุนจากการที่บริษัทยอยขายหุนใหบุคคลภายนอกเกิน
มูลคาที่ตราไวลดลง
กําไรสะสมเพิ่มขึ้น

99 ลานบาท
13 ลานบาท
156 ลานบาท
70 ลานบาท

อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบ
การเงินรวมและปจจัยพื้นฐานในการทําธุรกิจของบริษัทแตอยางใด
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