คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
ประจําไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551

1. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 บริษัทไดสละสิทธิในการจองหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทบํารุง
ราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อให Asian Financial Holding เขาถือหุนในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 19.5% เปนผลใหบริษัทลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด จาก 50.0% เปน 31.5% และบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดเปลี่ยนสถานะจาก
บริษัทยอยเปนบริษัทรวม ดังนั้นรายการบัญชีของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดรวมอยูใน
งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ขณะที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 รายการบัญชีของ
บริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท โดยที่บริษัทใชวิธีสวน
ไดเสียแทน เปนผลใหงบกําไรขาดทุนไตรมาส 3 ป 2550 สะทอนผลการรวมรายการบัญชีของบริษัทบํารุง
ราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในขณะที่งบกําไรขาดทุนงวด 3 เดือนของป 2551 ไมไดรวมรายการบัญชี
ของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2. งบกําไรขาดทุน
ในไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,176 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6
จาก 2,058 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2550 เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดย
ที่รายไดจากผูปวยในเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4 และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10
รายไดรวมในไตรมาส 1 ป 2551 เทากับ 2,228 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก 2,135 ลาน
บาทในไตรมาส 1 ป 2550 ซึ่งนอยกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาล เนื่องจากสอง
ประเด็นหลัก (1) ในไตรมาส 1 ป 2550 บริษัทมีรายไดจากกิจการบริหารโรงพยาบาลจํานวน 17 ลานบาท
เปน รายไดจ ากการบริหารโรงพยาบาลของบริษัทบํ า รุ งราษฎร อิน เตอรเ นชั่น แนล จํากัด ซึ่งในขณะนั้น
รายการบัญชียังรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท ในขณะที่ในไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทไมไดรวมรายการ
บัญชีรายไดจากกิจการบริหารโรงพยาบาลของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดแลว และ
(2) ขณะที่ในไตรมาส 1 ป 2550 บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม คือกลุมบริษัทบํารุง
ราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ขณะนั้นคือ เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค) จํานวน 8 ลานบาท ในไตรมาส 1
ป 2551 บริษัทมีสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม คือจากบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด และ บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท โกลเบิล แคร โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด) รวมกัน
จํานวน 5 ลานบาท
สําหรับไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,317 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5
จาก 1,257 ล า นบาทในไตรมาส 1 ป 2550 ซึ่ ง เป น อั ต ราที่ ต่ํ า กว า การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได จ ากกิ จ การ
โรงพยาบาลเล็กนอย เนื่องจากมีการควบคุมตนทุนที่ดีขึ้น ดังนั้น อัตรากําไรขั้นตนจึงเพิ่มขึ้นเปน 39.5% ใน
ไตรมาส 1 ป 2551 จาก 38.9% ในไตรมาส 1 ป 2550
บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร 333 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 คอนขางคงที่เปรียบเทียบกับ
332 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2550 เนื่องจากการควบคุมคาใชจายที่ดีขึ้น ดังนั้น กําไรกอนหักดอกเบี้ย
ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 532 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป
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2550 เปน 577 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย
ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) ในไตรมาส 1 ป 2551 เพิ่มขึ้นเปน 25.9% จาก
25.1% ในไตรมาส 1 ป 2550
บริษัทมีสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 ซึ่งเปนสวน
แบงขาดทุนจาก บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด จํานวน 29 ลานบาท หักดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 24 ลานบาท บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด มีการบันทึก
การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการขายสินทรัพยใหกับไมโครซอฟทในไตรมาส 4 ป 2551เปน
การทํารายการในเงินสกุลดอลลารสหรัฐ และเงินบาทไดแข็งคาขึ้นจากวันทํารายการ เปนผลใหมีผลขาดทุน
จากรายการดังกลาวสําหรับจํานวนเงินที่ยังไมไดรับชําระ และในสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทบํารุง
ราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 24 ลานบาทนั้น เปนสวนแบงกําไรจากผลการดําเนินงานของ
บริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 11 ลานบาท และสวนที่เหลือ 13 ลานบาท คือผลกระทบทาง
บัญชีจากการกูยืมเงินใหม (refinancing) ของเอเชียน ฮอลพิทอล ในประเทศฟลิปปนส
จากที่กลาวมาขางตน เปนผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิ 314 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 เพิ่มขึ้น
รอยละ 6 จาก 296 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2550 และอัตรากําไรสุทธิอยูที่ 14.1% ในไตรมาส 1 ป
2551 เทียบกับ 13.9% ในไตรมาส 1 ป 2550
บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.43 บาทตอหุนในไตรมาส 1 ป 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 5
จาก 0.41 บาทตอหุนในไตรมาส 1 ป 2550 เชนเดียวกัน กําไรตอหุนแบบปรับลดเพิ่มรอยละ 6 เปน 0.36
บาทตอหุนในไตรมาส 1 ป 2551 จาก 0.34 บาทตอหุนในไตรมาส 1 ป 2550

ไตรมาส 1/51

(หนวย: ลานบาท)
ไตรมาส 1/50
Y-o-Y
Growth

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล

2,176

2,058

6%

รายไดรวม

2,228

2,135

4%

กําไรขั้นตน

859

801

7%

39.5%

38.9%

577
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25.9%

25.1%

314

296

14.1%

13.9%

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

0.43

0.41

5%

กําไรตอหุนแบบปรับลด

0.36

0.34

6%

อัตรากําไรขั้นตน
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และ
คาตัดจําหนาย (EBITDA)
อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย (EBITDA Margin)
กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ

8%

6%
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3. งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน 1,265 ลานบาท ลดลงจาก 1,417 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เปน 424 ลานบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 จาก 550 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากมีการจายคากอสราง
อาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก และมีการเพิ่มทุนใน บริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด จํานวน 142 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน 6,781 ลานบาท ณ วันที่ 31
มีนาคม 2551 จาก 6,049 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เพิ่มขึ้นเปน 4,847 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 จาก 4,145 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 จากการซื้ออาคารบีเอช ทาวเวอร คืนจาก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเดือนกุมภาพันธ
2551 และการกอสรางและตกแตงภายในเจ็ดชั้นของอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก ซึ่งมี
กําหนดเปดใหบริการในกลางป 2551 ดังนั้นบริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเปน 8,046 ลานบาท ณ วันที่ 31
มีนาคม 2551 จาก 7,466 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เทากับ 3,493 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,117
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) เปน 2,058 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 จาก 1,772 ลานบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จากการที่บริษัทไดเบิกเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 400 ลานบาท ในเดือน
กุมภาพันธ 2551 เพื่อใชในการซื้ออาคารบีเอช ทาวเวอร หักดวยการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว 115 ลาน
บาท ในไตรมาส 1 ป 2551 เปนผลใหอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) เพิ่มขึ้นเปน 0.36
เทา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 จาก 0.28 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อัตราความสามารถชําระ
ดอกเบี้ยของบริษัทยังคงสูง เปน 21.0 เทาในในไตรมาส 1 ป 2551 จาก 19.1 เทาในในไตรมาส 1 ป
2550
สวนของผูถือหุนของบริษัท เพิ่มขึ้นเปน 4,553 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 จาก 4,349
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จากกําไรสุทธิในไตรมาสแรกของป 2551 อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยเฉลี่ยปรับเทียบเต็มป (Annualized Average ROA) ในไตรมาส 1 ป 2551 อยูที่ 16.2% และ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ยปรับเทียบเต็มป (Annualized Average ROE) ยังคงสูงอยูที่ 28.3% สําหรับ
ไตรมาส 1 ป 2551
4. สภาพคลอง
ในไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 447 ลานบาท เทียบ
กับ 385 ลานบาท ในไตรมาส 1 ของป 2550 การเพิ่มขึ้นดังกลาว เนื่องมาจากผลกําไรที่ดีขึ้นของบริษัท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น เปน 850 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 จาก 103 ลานบาท
ในไตรมาส 1 ป 2550 เนื่องจากบริษัทมีการจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ และจายชําระเจาหนี้งาน
กอสรางและอุปกรณการแพทยจํานวน 696 ลานบาท ซึ่งเปนการซื้ออาคาร บีเอช ทาวเวอร และการกอสราง
อาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก รวมทั้งการลงทุนเพิ่มในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด จํานวน 142 ลานบาท บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 276 ลานบาทในไตรมาส 1 ป
2551 จากเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 91 ลานบาทในไตรมาส 1 ของป 2550 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว จํานวน 400 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2551 เปนผลใหบริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดอยูที่ 424 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เทียบกับ 1,045 ลาน
บาท ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2550
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อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ลดลงเล็กนอยอยูที่ 0.65 เทา จาก 0.80 เทา ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 อยูที่ 0.51 เทา เทียบ
กับ 0.64 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 การลดลงของอัตราสวนสภาพคลอง และอัตราสวนสภาพคลอง
หมุนเร็ ว เปน ผลจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเปน 433 ลานบาท ณ วัน ที่ 31
มีนาคม 2551 จาก 550 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
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