คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
ประจําไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 ดังนั้น จากไตรมาสที่ 2 ป 2550 เปนตนไป รายการบัญชีของบริษัทบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทใชวิธีสวนไดเสียแทน ดังนั้น งบ
กําไรขาดทุนในครึ่งปแรกของป 2550 สะทอนผลการรวมรายการบัญชีไตรมาส 1 ป 2550 ของบริษัทบํารุง
ราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และวิธีสวนไดเสียในไตรมาส 2 ป 2550 ในขณะที่งบกําไรขาดทุนในครึ่งป
แรกของป 2551 ไมไดรวมรายการบัญชีของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2. งบกําไรขาดทุน
ในไตรมาส 2 ป 2551 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,128 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3
จาก 2,061 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2550 เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดย
ที่รายไดจากผูปวยในเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 2 และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 8
รายไดรวมในไตรมาส 2 ป 2551 เทากับ 2,197 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก 2,114 ลาน
บาทในไตรมาส 2 ป 2550 ซึ่งสูงกวาอัตราการเพิ่ม ขึ้น ของรายไดจากกิจการโรงพยาบาลเล็กนอย ใน
ไตรมาส 2 ป 2551 บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 10 ลานบาท ซึ่งเปนสวนแบง
กําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 5 ลานบาท และเปน
สวนแบงกําไรจากบริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด จากการเปลี่ยนแปลงจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก 5 ลานบาท
สําหรับไตรมาส 2 ป 2551 บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,330 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5
จาก 1,265 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2550 ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดเล็กนอย เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในสวนของเงินลวงเวลามากขึ้น และมีคาใชจายในการเตรียมเปดอาคารบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก เชน คาไฟฟา โดยเงินลวงเวลาที่เพิ่มขึ้น เปนผลจากการเตรียมความพรอมของ
พนักงานในการเปดอาคารใหม และการเรียนรู และปรับใชระบบซอฟทแวรใหมที่ตอเนื่องมาจากไตรมาส 1
ดังนั้น กําไรขั้นตนอยูใกลเคียงเดิม ที่ 797 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2551 จาก 796 ลานบาทในไตรมาส
2 ป 2550 และอัตรากําไรขั้นตนอยูที่ 37.5% ในไตรมาส 2 ป 2551 เทียบกับ 38.6% ในไตรมาส 2 ป
2550
บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร 340 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 323
ลา นบาทในไตรมาส 2 ป 2550 เป น ไปตามต น ทุ น กิ จ การโรงพยาบาลที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั งนั้ น กํ า ไรก อนหั ก
ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของบริษัทลดลงเล็กนอย เปน 514 ลานบาท ใน
ไตรมาส 2 ป 2551 จาก 524 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2550 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) ในไตรมาส 2 ป 2551 อยูที่ 23.5% เทียบกับ 24.8% ใน
ไตรมาส 2 ป 2550
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บริษัทมีกําไรสุทธิ 280 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2551 ลดลงรอยละ 1 จาก 283 ลานบาท ใน
ไตรมาส 2 ป 2550 และอัตรากําไรสุทธิอยูที่ 12.7% ในไตรมาส 2 ป 2551 เทียบกับ 13.4% ในไตรมาส
2 ป 2550
ในครึ่งปแรกของป 2551 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 4,304 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4
จาก 4,119 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2550 เนื่องจากการเติบโตของรายไดจากผูปวยใน ในอัตรารอยละ
3 และรายไดจากผูปวยนอก ในอัตรารอยละ 9
รายไดรวมในครึ่ งป แรกของป 2551 เทากับ 4,420 ลานบาท เพิ่ม ขึ้น รอยละ 4 เมื่อเทียบกับ
4,246 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2550 บริษัทมีรายไดจากการบริหารโรงพยาบาล 17 ลานบาทในครึ่งป
แรกของป 2550 ในขณะที่ไมมีรายไดดังกลาวในป 2551 เนื่องจากรายไดในครึ่งปแรกของป 2550 รวม
รายไดจากกิจการโรงพยาบาลในไตรมาสแรกของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เนื่องจากใน
ขณะนั้น บริษัทยังมีการรวมรายการบัญชีของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในงบการเงินรวม
ของบริษัท
บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 2,647 ลานบาท ในครึ่งปแรกของป 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 5
จาก 2,522 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2550 ดังนั้น กําไรขั้นตนของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เปน 1,657
ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2551 จาก 1,597 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2550 และมีอัตรากําไรขั้นตน
อยูที่ 38.5% เทียบกับ 38.8% ในครึ่งปแรกของป 2550
คาใชจายในการบริหารของบริษัทในครึ่งปแรกของป 2551 อยูที่ 673 ลานบาท เทียบกับ 655
ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2550 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของรายได
เล็กนอย จากการที่บริษัทมีการควบคุมคาใชจายอยางตอเนื่อง กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และ
คาตัดจําหนาย (EBITDA) เพิ่มขึ้นเปน 1,091 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2550 จาก 1,056 ลานบาทใน
ครึ่งปแรกของป 2550 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA
margin) ลดลงเล็กนอย เปน 24.7% ในครึ่งปแรกของป 2551 จาก 24.9% ในครึ่งปแรกของป 2550
บริษัทมีกําไรสุทธิ 594 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 3 จาก 579 ลานบาท
ในครึ่งปแรกของป 2550 และอัตรากําไรสุทธิอยูที่ 13.4% ในครึ่งปแรกของป 2551 เทียบกับ 13.6% ใน
ครึ่งปแรกของป 2550
บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.38 บาทตอหุนในไตรมาส 2 ป 2551 ลดลงรอยละ 3 จาก
0.39 บาทตอหุนในไตรมาส 2 ป 2550 เชนเดียวกัน กําไรตอหุนแบบปรับลด ลดลงรอยละ 3 เปน 0.32
บาทตอหุนในไตรมาส 2 ป 2551 จาก 0.33 บาทตอหุนในไตรมาส 2 ป 2550 สําหรับครึ่งปแรกของป
2551 บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.82 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก 0.79 บาทตอหุนใน
ครึ่งปแรกของป 2550 และกําไรตอหุนแบบปรับลดเพิ่มรอยละ 3 เปน 0.69 บาทตอหุนในครึ่งปแรกของป
2551 จาก 0.67 บาทตอหุนในครึ่งปแรกของป 2550
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3. งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน 1,336 ลานบาท ลดลงจาก 1,417 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จากการลดลงของลูกหนี้การคา เปน 540 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2551 จาก 597 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากมีการเก็บหนี้ได สินทรัพยไมหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน 6,640 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 จาก 6,049 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 เนื่องจากที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นเปน 5,101 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2551 จาก 4,145 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จากการซื้ออาคารบีเอช ทาวเวอร คืนจาก
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเดือนกุมภาพันธ 2551 และการกอสรางและตกแตงภายในเจ็ดชั้นของ
อาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก ซึ่งแลวเสร็จ และไดเปดใหบริการแลวเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2551 ดังนั้นบริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเปน 7,975 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 จาก 7,466
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เทากับ 3,397 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,117
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) เปน 1,943 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 จาก 1,772 ลานบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จากการที่บริษัทไดเบิกเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 400 ลานบาท ในเดือน
กุมภาพันธ 2551 เพื่อใชในการซื้ออาคารบีเอช ทาวเวอร หักดวยการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว 230 ลาน
บาท ในครึ่งปแรกของป 2551 เปนผลใหอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) เพิ่มขึ้นเปน
0.31 เทา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 จาก 0.28 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อัตราความสามารถ
ชําระดอกเบี้ยของบริษัทยังคงสูง เปน 19.4 เทาในครึ่งปแรก 2551 จาก 19.4 เทาในครึ่งปแรก 2550
สว นของผู ถื อหุ น ของบริ ษัท เพิ่ม ขึ้ น เป น 4,578 ล า นบาท ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2551 จาก
4,349 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จากกําไรสุทธิในครึ่งปแรกของป 2551 จํานวน 594 ลาน
บาท หักดวยเงินปนผลจาย จํานวน 292 ลานบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ยปรับเทียบเต็มป
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(Annualized Average ROA) ในครึ่งปแรก 2551 อยูที่ 15.4% และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ย
ปรับเทียบเต็มป (Annualized Average ROE) ยังคงสูงอยูที่ 26.6% สําหรับครึ่งปแรกของป 2551
4. สภาพคลอง
ในครึ่งปแรกของป 2551 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 982 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจาก 676 ลานบาท ในครึ่งปแรกของป 2550 เนื่องจากการลดลงของลูกหนี้การคา กระแสเงินสดใช
ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น เปน 886 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2551 จาก 405 ลานบาท ในครึ่งปแรก
ของป 2550 เนื่องจากบริษัทมีการจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ และจายชําระเจาหนี้งานกอสรางและ
อุปกรณการแพทยจํานวน 1,170 ลานบาท ซึ่งเปนการซื้ออาคาร บีเอช ทาวเวอร และการกอสรางอาคาร
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก บริษัทมีเงินสดสุทธิใขไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 115 ลานบาทในครึ่ง
ปแรกของป 2551 ใกลเคียงกับจํานวน 172 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2550 เปนผลใหบริษัทมีเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดอยูที่ 532 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เทียบกับ 510 ลาน
บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550
อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ลดลงเล็กนอยอยูที่ 0.67 เทา จาก 0.80 เทา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากการลดลงของสินทรัพยหมุนเวียน จากการลดลงของลูกหนี้การคา
พรอมกับการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนเล็กนอย จากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปและคาใชจายคางจาย สวนอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 อยูที่
0.54 เทา เทียบกับ 0.64 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
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