บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
1. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 บริษัทไดสละสิทธิในการจองหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทบํารุง
ราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อให Asian Financial Holding เขาถือหุนในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 19.5% เปนผลใหบริษัทลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด จาก 51.0% เปน 31.5% และเปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม ดังนั้นรายการบัญชีของ
บริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม
2550 ขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 รายการบัญชีของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท โดยที่บริษัทใชวิธีสวนไดเสียแทน เปนผลใหงบกําไรขาดทุนของป
2549 สะทอนผลการรวมรายการบัญชีของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในงบการเงินของ
บริษัททั้งป ในขณะที่งบกําไรขาดทุนของป 2550 สะทอนผลการรวมรายการบัญชีของบริษัทบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในงบการเงินของบริษัทเฉพาะในไตรมาสแรก และการใชวิธีสวนไดเสียของผล
ประกอบการของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในไตรมาสที่สอง ไตรมาสที่สาม และไตรมาส
ที่สี่
2. รายไดและคาใชจาย
ในไตรมาส 4 ป 2550 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,049 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8
จาก 1,890 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2549 เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดยที่
รายไดจากผูปวยในเพิ่มขึ้นรอยละ 7 และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นรอยละ 12
สําหรับไตรมาส 4 ป 2550 บริษัทมีรายไดรวม 2,945 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,946 ลานบาท
หรือรอยละ 51 จากไตรมาส 4 ป 2549 เนื่องจากบริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน
839 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2550 เปรียบเทียบกับสวนแบงขาดทุน 12 ลานบาท ในไตรมาส 4 ป 2549
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนจํานวน 839 ลานบาทนี้ ประกอบดวย (1) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 10 ลานบาท และ (2) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท
โกลเบิล แคร โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (“จีซีเอส ประเทศไทย”) เปนจํานวน 829 ลานบาท ซึ่งบริษัทได
เขาซื้อ จีซีเอส ประเทศไทย ในสัดสวน 30% ในเดือนกันยายน 2550 จีซีเอส ประเทศไทย เปนผูพัฒนา
ระบบซอฟตแวรสําหรับโรงพยาบาลโดยเฉพาะ โดยที่ บริษัทใชระบบ H2000 ของ จีซีเอส ประเทศไทย อยู
ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัท ไมโครซอฟท ไดประกาศการเขาซื้อสินทรัพยทั้งหมดของ จีซีเอส
ประเทศไทย ดังนั้นสวนแบงกําไรจาก จีซีเอส ประเทศไทย จํานวน 829 ลานบาท สวนใหญ จึงเปนกําไรจาก
การขายสินทรัพยของจีซีเอส ประเทศไทย ซึ่งเปนกําไรซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว หักดวยผลการดําเนินงานของจีซี
เอส ประเทศไทย อยางไรก็ตามสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 12 ลานบาทในไตรมาส
4 ป 2549 นั้น เปนของบริษัท เอเชียน ฮอสพิเทิล อิงค ซึ่งขณะนั้นเปนบริษัทรวมของบริษัทบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
สําหรับไตรมาส 4 ป 2550 บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,272 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6
จาก 1,201 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2549 ซึ่งต่ํากวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดเล็กนอย เนื่องจากการ
ควบคุ ม ต น ทุ น ที่ ดี ขึ้ น ตลอดป 2550 อั ต รากํ า ไรขั้ น ต น จึ ง สู ง ขึ้ น อยู ที่ 37.9% ในไตรมาส 4 ป 2550
เปรียบเทียบกับ 36.5% ในไตรมาส 4 ป 2549

1

บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นเปน 371 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2550 เปรียบเทียบกับ
269 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2549 คาใชจายในการบริหารในไตรมาส 4 ป 2550 สูงกวาสามไตรมาส
แรกในป 2550 เล็กนอย ซึ่งอยูที่ประมาณ 330 ลานบาท เนื่องจากเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มขึ้นและการ
บริจาคใหกับโครงการผาตัดหัวใจเด็ก 80 ราย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัท (CSR) เปนผลใหกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของบริษัท
ลดลงเล็กนอยในอัตรารอยละ 2 เปน 463 ลานบาท ในไตรมาส 4 ป 2550 จาก 470 ลานบาท ในไตรมาส
4 ป 2549 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) ใน
ไตรมาส 4 ป 2550 ลดลงอยูที่ 22.0% เปรียบเทียบกับ 24.2% ในไตรมาส 4 ป 2549
ถึงแมวากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของบริษัทลดลง
ในอัตรารอยละ 2 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เปน 263 ลานบาท ในไตรมาส 4 ป 2550 จาก 254
ลานบาท ในไตรมาส 4 ป 2549 จากภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ต่ําลงจาก 96 ลานบาท ในไตรมาส 4 ป 2549
เป น 80 ล า นบาท ในไตรมาส 4 ป 2550 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได ป ระโยชน จ ากการประหยั ด ภาษี จาก
กรมสรรพากร ซึ่งใหบริษัทสามารถนํา 25% ของเงินลงทุนในสินทรัพยที่เขาเกณฑมาหักภาษีได ดังนั้น อัตรา
กําไรสุทธิซึ่งไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัท อยูที่ 12.4% ในไตรมาส 4 ป
2550 เทียบกับ 13.0% ในไตรมาส 4 ป 2549
บริษัทมีรายการซึ่งไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัท และเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวสอง
รายการในไตรมาส 4 ป 2550 ไดแกสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน จีซีเอส ประเทศไทย จํานวน 829 ลาน
บาท ซึ่งเปนผลจากการขายสินทรัพยของ จีซีเอส ประเทศไทย ที่ไดกลาวขางตน และการบันทึกคาเผื่อการ
ดอยคาของสินทรัพ ยจํา นวน 370 ลานบาท ซึ่งเปน การดอยคาของระบบซอฟตแวรสําหรับโรงพยาบาล
H2000 ระบบเกา เนื่องจากบริษัทไดเปลี่ยนเปนระบบใหมเมื่อตนป 2551 เมื่อรวมรายการซึ่งไมเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโดยปกติของบริษัท และเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวสองรายการนี้แลว บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปน
721 ลานบาท ในไตรมาส 4 ป 2550 หรือคิดเปนอัตรารอยละ 184 จาก 254 ลานบาท ในไตรมาส 4 ป
2549 เชนเดียวกัน อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 24.5% ในไตรมาส 4 ป 2550 จาก 13.0% ในไตรมาส 4
ป 2549
สําหรับป 2550 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 8,323 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9 จาก
7,651 ลานบาทในป 2549 เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดยที่รายไดจาก
ผูปวยในเพิ่มขึ้นรอยละ 9 และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นรอยละ 11
บริษัทมีรายไดรวม 9,413 ลานบาทในป 2550 เพิ่มขึ้นจาก 7,896 ลานบาทในป 2549 คิดเปน
อัตรารอยละ 19 เนื่องจากบริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 854 ลานบาทในป
2550 เทียบกับสวนแบ งกํา ไรจํา นวน 8 ลา นบาทในป 2549 กํ าไรจํา นวน 854 ล านบาทในป 2550
ประกอบดวย (1) สวนแบงกําไรจาก บริษัท เอเชียน ฮอสพิเทิล อิงค ในไตรมาส 1 ป 2550 จํานวน 8 ลาน
บาท ซึ่ง ณ ขณะนั้นรายการบัญชีของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดรวมอยูในงบการเงิน
รวมของบริษัท (2) สวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด รวม 18
ลานบาท ในไตรมาส 2 3 และ 4 ของป 2550 และ (3) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน จีซีเอส ประเทศไทย
จํานวน 829 ลานบาท ซึ่งเปนการบันทึกกําไรครั้งเดียวจากการขายสินทรัพย หักดวยผลการดําเนินงานใน
ไตรมาส 4 ป 2550 ของจีซีเอส ประเทศไทย
ตนทุนกิจการโรงพยาบาลสําหรับป 2550 อยูที่ 5,120 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7 จาก 4,775
ลานบาท ในป 2549 ต่ํากวาอัตราการขยายตัวของกิจการโรงพยาบาลเล็กนอยเนื่องจากการควบคุมตนทุนที่
ดีขึ้นตลอดป 2550 ดังนั้น อัตรากําไรขั้นตนจึงสูงขึ้นอยูที่ 38.5% ในป 2550 เทียบกับ 37.6% ในป 2549
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คาใชจายในการบริหารของบริษัทในป 2550 เพิ่มขึ้นอยูที่ 1,356 ลานบาท เทียบกับ 1,149 ลาน
บาท ในป 2549 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18 จากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและคาใชจายในการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น
ตลอดทั้งป จากการโฆษณาผานสื่อโทรทัศนและสิ่งพิมพ ดังนั้นกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และ
คาตัดจําหนาย (EBITDA) โดยไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัท เพิ่มขึ้น 6%
จาก 1,946 ลานบาท ในป 2549 เปน 2,070 ลานบาท ในป 2550 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) ลดลงเล็กนอย จาก 24.7% ในป 2549 เปน 24.2%
ในป 2550
บริษัทมีคาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย จํานวน 408 ลานบาท ในป 2550 เทียบกับ 342 ลานบาท
ในป 2549 จากที่โรงพยาบาลมีการยกระดับเทคโนโลยีของเครื่องมือการแพทยเนื่องจากอาคารโรงพยาบาล
ในปจจุบันไดเปดการใชงานมาแลวรวม 10 ป ดังนั้นกําไรสุทธิ ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โดยปกติของบริษัท ในป 2550 จึงอยูที่ 1,147 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 1,096 ลานบาทในป 2549
อัตรากําไรสุทธิ ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัทอยูที่ 13.4% ในป 2550
เทียบกับ 13.9% ในป 2549
ในป 2550 บริษัทมีรายการซึ่งไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัทและเกิดขึ้นครั้งเดียว
สองรายการ ไดแก (1) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน จีซีเอส ประเทศไทย จํานวน 829 ลานบาท และ
(2) คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 370 ลานบาท ซึ่งเปนการดอยคาของระบบซอฟตแวรสําหรับ
โรงพยาบาล H2000 ระบบเกา เมื่อรวมรายการซึ่งไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัทและเกิดขึ้น
ครั้งเดียวสองรายการนี้แลว บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 1,605 ลานบาท ในป 2550 หรือรอยละ 47 จาก
1,096 ลานบาท ในป 2549 อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 17.1% ในป 2550 จาก 13.9% ในป 2549
บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัท)
เทากับ 0.35 บาทตอหุนในไตรมาส 4 ป 2550 ขณะที่กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานตามที่รายงานอยูที่ 0.99 บาท
ตอหุน เทาเดิม และเพิ่มขึ้นรอยละ 184 ตามลําดับ จาก 0.35 บาทตอหุนในไตรมาส 4 ป 2549 สําหรับป
2550 บริษัทมีกํา ไรตอหุน ขั้ นพื้นฐาน (ไมรวมรายการที่ไมเ กี่ย วกับการดําเนิ น งานโดยปกติ ของบริ ษัท)
เทากับ 1.54 บาทตอหุน ขณะที่กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานตามที่รายงานอยูที่ 2.20 บาทตอหุน หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 2 และ รอยละ 46 ตามลําดับ จาก 1.51 บาทตอหุนในป 2549 เชนเดียวกัน ในไตรมาส 4 ป 2550
บริษัทมีกําไรตอหุนแบบปรับลด (ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัท) เทากับ
0.29 บาทตอหุน ขณะที่กําไรตอหุนแบบปรับลดตามที่รายงานอยูที่ 0.83 บาทตอหุน เทาเดิม และเพิ่มขึ้น
รอยละ 184 ตามลําดับ จาก 0.29 บาทตอหุนในไตรมาส 4 ป 2549 สําหรับทั้งป 2550 บริษัทมีกําไรตอ
หุนแบบปรับลด (ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัท) เทากับ 1.29 บาทตอหุน
ขณะที่กําไรตอหุนแบบปรับลดตามที่รายงานอยูที่ 1.85 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 3 และ 47 ตามลําดับ
จาก 1.26 บาทตอหุนในป 2549
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(หนวย: ลานบาท)
ไตรมาส 4/50

ไตรมาส 4/49

Y-o-Y
Growth

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล

2,049

1,890

8%

8,323

7,651

9%

รายไดรวม

2,945

1,946

51%

9,413

7,896

19%

กําไรขั้นตน

777

689

13%

3,203

2,875

11%

37.9%

36.5%

38.5%

37.6%

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม
ราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA)
(ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโดยปกติของบริษัท)

463

470

2,070

1,946

อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
(EBITDA Margin)

22.0%

24.2%

24.2%

24.7%

263

254

1,147

1,096

12.4%

13.0%

13.4%

13.9%

721

254

1,605

1,096

อัตรากําไรสุทธิ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (ไมรวมรายการ
ที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของ
บริษัท)

24.5%

13.0%

17.1%

13.9%

0.35

0.35

-

1.54

1.51

2%

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนแบบปรับลด (ไมรวม
รายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดย
ปกติของบริษัท)

0.99
0.29

0.35
0.29

184%

1.51
1.26

46%

-

2.20
1.29

กําไรตอหุนแบบปรับลด

0.83

0.29

184%

1.85

1.26

47%

อัตรากําไรขั้นตน

กําไรสุทธิ (ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโดยปกติของบริษัท)
อัตรากําไรสุทธิ (ไมรวมรายการที่ไม
เกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของ
บริษัท)
กําไรสุทธิ

-2%

4%

184%

2550

2549

Growth

6%

5%

47%

3%

3. งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน 1,417 ลานบาท ลดลงจาก 1,629 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจาก 854 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน 550 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 บริษัทไมไดรวมรายการเงินสดของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดในงบ
การเงินรวมของบริษัท เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นจาก 465 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน
1,523 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนจํานวน 465 ลานบาทในป 2549 คือการบันทึก
เงินลงทุนในบริษัท เอเชียน ฮอสพิเทิล อิงค เนื่องจาก ณ ขณะนั้น รายการบัญชีของบริษัทบํา รุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท ในขณะที่ เงินลงทุนจํานวน 1,523 ลานบาท
ในป 2550 เปนการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 1,091 ลาน
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บาท และเงินลงทุนใน บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด (เดิมคือ จีซีเอส ประเทศไทย) จํานวน 432 ลานบาท จีซี
เอส ประเทศไทย ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2550 สวนที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อยูที่ 4,145 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
3,752 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จากการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือแพทยและอุปกรณโรงพยาบาล
จากการยกระดับเทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง เนื่องจากการกอสรางชั้น
เพิ่มอีก 7 ชั้นในอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลีนิก ซึ่งเปนอาคารใหม จะเปดใหบริการในกลางป
2551 ในทางตรงขาม สินทรัพยไมมีตัวตนลดลงอยูที่ 349 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จาก
732 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เนื่องจากบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อการดอยคาของโปรแกรม
คอมพิวเตอรจํานวน 370 ลานบาท ดังนั้น สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้น
เทากับ 7,466 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทียบกับ 6,623 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549
บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เปน 26 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จาก 22 วัน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จากการที่บริษัทมีลูกคาเปนบริษัทประกันและบริษัทคูสัญญาที่เปนตางชาติมากขึ้น
ซึ่งโดยทั่วไปจะใชเวลาในการดําเนินการและเก็บหนี้นานขึ้น สวนระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยของบริษัท เพิ่มขึ้น
เล็กนอยจาก12 วัน ในป 2549 เปน 13 วัน ในป 2550
หนี้สินรวมของบริษัท เทากับ 3,117 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทียบกับ 2,994 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายคางจายและคาธรรมเนียมแพทยคางจาย ที่
เพิ่มขึ้นตามผลการดําเนินงานของบริษัท คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้นเปน 622 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 จาก 552 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในขณะที่คาธรรมเนียมแพทยคางจายเพิ่มขึ้นเปน
293 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จาก 256 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ระยะเวลา
ขายสินคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กนอย จาก 39 วัน ในป 2549 เปน 41 วัน ในป 2550 เงินกูยืมระยะยาว (รวม
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) ยังใกลเคียงเดิม เปนผลใหอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน
(Net debt to equity) เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 0.27 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน 0.28 เทา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550 อัตราความสามารถชําระดอกเบี้ยของบริษัทดีขึ้น เปน 18.7 เทาในป 2550 จาก 17.7
เทาในป 2549
สวนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย) เพิ่มขึ้นเปน 4,349
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จาก 3,284 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จากสวนเกินทุน
จากการที่บริษัทรวม คือบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ขายหุนเพิ่มทุนใหพันธมิตรเชิงกลยุทธ
(strategic partners) เกินมูลคาที่ตราไว (ที่ 153.52 บาทตอหุน เทียบกับมูลคาที่ตราไว 100 บาทตอหุน)
จํานวน 96 ลานบาท และกําไรสุทธิของป 2550 จํานวน 1,605 ลานบาท หักดวยเงินปนผลจายจํานวน
621 ลานบาท และดอกเบี้ยจายหุนกูแปลงสภาพจํานวน 18 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท
มีสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 344 ลานบาท ซึ่งเปนผูถือหุนสวนนอยของบริษัทบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในขณะที่บริษัทไมมีสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 เนื่องจากรายการบัญชีของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไมไดรวมอยูในงบการเงิน
รวมของบริษัท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย (Average ROA) ของป 2550 อยูที่ 22.8% เพิ่มจาก
17.7% ในป 2549 เนื่องจากกําไรสุทธิของป 2550 รวมรายการซึ่งไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของ
บริษัท จํานวน 473 ลานบาท (สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน จีซีเอส ประเทศไทย หักดวยคาเผื่อการดอย
คาของสินทรัพย) อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ย (Average ROE) ยังคงสูงอยูที่ 40.2% สําหรับป 2550
เทียบกับ 34.7% ของป 2549
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(หนวย: ลานบาท)
2550
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมสวน
ของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชําระหนี้ เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน
(Net Debt to Equity)
อัตราความสามารถชําระดอกเบี้ย
(Interest Coverage Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย
(Average ROA)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลีย่
(Average ROE)

2549

7,466
3,117
4,349

6,623
2,994
3,284

26
13
41

22
12
39

0.28x

0.27x

18.7x

17.7x

22.8%

17.7%

40.2%

34.7%

Growth

13%
4%
32%

4. สภาพคลอง
บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,341 ลานบาท ในป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ
18 จากป 2549 ที่ 1,137 ลานบาท เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น และคาใชจายคางจายที่เพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนลดลงเปน 585 ลานบาทในป 2550 จาก 678 ลานบาทในป 2549
เนื่องจากในป 2550 บริษัทไดรับเงินปนผลจาก จีซีเอส ประเทศไทย จํานวน 418 ลานบาท เงินสดสุทธิใช
ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นมากจาก 141 ลานบาท ในป 2549 เปน 617 ลานบาทในป 2550
เนื่องจากในป 2549 บริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีเงินสดรับจากการออกหุนสามัญจํานวน
453 ลานบาท ซึ่งขณะนั้นรายการบัญชีของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดรวมอยูในงบ
การเงิ น รวมของบริษัท เมื่อหัก เงินสดและรายการเทีย บเทา เงิน สดของบริษัทยอย (บริษัทบํา รุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด) ณ วันที่บริษัทยอยเปลี่ยนเปนบริษัทรวมเปนจํานวน 442 ลานบาทแลว บริษัทมี
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดลดลงเปน 550 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จาก
854 ลานบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2549
อัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 0.80 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ลดลงจาก 1.04 เทา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วอยูที่ 0.64 เทาณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จาก 0.88
เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 การลดลงของอัตราสวนสภาพคลอง และอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
เปนผลจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ลดลงเปนจํานวน 304 ลานบาท จาก 854 ลานบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน 550 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
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2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

1,341
-585
-617
139
550
0.80x
0.64x

(หนวย: ลานบาท)
2549
1,137
-678
-141
318
854
1.04x
0.88 x

5. 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
i. ในไตรมาส 4 ป 2550 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 288 ลานบาท นอยกวางบการเงิน
รวมที่แสดงกําไรสุทธิ 721 ลานบาท เปนจํานวน 433 ลานบาท และในไตรมาส 4 ป 2549 งบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 247 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 254
ลานบาท เปนจํานวน 7 ลานบาท เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดรวมรายการสวนแบงกําไร
จากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียจํานวน 433 ลานบาทและ 7 ลานบาทในไตรมาส 4 ป
2550 และ ไตรมาส 4 ป 2549 ตามลําดับ
ii. ในป 2550 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 1,129 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดง
กําไรสุทธิ 1,605 ลานบาท เปนจํานวน 476 ลานบาท และในป 2549 งบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงกําไรสุทธิ 1,039 ลานบาท ต่ํากวางบการเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 1,096 ลานบาท เปน
จํานวน 57 ลานบาท เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดรวมรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ซึ่งบัน ทึก โดยวิ ธีสว นไดเ สี ยจํ า นวน 476 ล า นบาท และ 57 ลา นบาทในป 2550 และป 2549
ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบ
การเงินรวมและปจจัยพื้นฐานในการทําธุรกิจของบริษัทแตอยางใด
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