คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)

ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) ไดรายงานผลการดําเนินงานของป 2551 โดยมี
รายได 8,882 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิ 1,191 ลานบาทในป 2551
เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากกําไรสุทธิซึ่งไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัทในป 2550
โดยหากรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัทในป 2550 แลว กําไรสุทธิในป 2551
ลดลงรอยละ 26 จากป 2550 ทั้งนี้ รายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในป
2550 คือกําไรจากการขายซอฟทแวรสําหรับโรงพยาบาลโดย บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม
ของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดของคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานมีดังตอไปนี้
1. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
เมื่ อ วั น ที่ 27 เมษายน 2550 บริ ษั ท ได ส ละสิ ท ธิ ใ นการจองหุ น สามั ญ ที่ อ อกใหม ข องบริ ษั ท
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อให Asia Financial Holding เขาถือหุนในบริษัทบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 19.5% เปนผลใหบริษัทลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด จาก 51.0% เปน 31.5% และบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดเปลี่ยน
สถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม ดังนั้น จากไตรมาสที่ 2 ป 2550 เปนตนไป รายการบัญชีของบริษัท
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทใชวิธีสวนไดเสีย
แทน ดังนั้น งบกํา ไรขาดทุน ป 2550 สะทอ นผลการรวมรายการบัญชีไ ตรมาส 1 ป 2550 ของบริษัท
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และวิธีสวนไดเสียในไตรมาส 2 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ป 2550
ในขณะที่งบกําไรขาดทุนป 2551 ไมไดรวมรายการบัญชีของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2. งบกําไรขาดทุน
ในไตรมาส 4 ป 2551 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,106 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3
จาก 2,049 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2550 เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดย
รายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นรอยละ 9 และรายไดจากผูปวยในเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จากงวดเดียวกันของปกอน
รายไดอื่นเพิ่มขึ้นเปน 28 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2551 จาก 14 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2550 จาก
การขายสมาชิกโครงการ “Healthy Living Club” ซึ่งเริ่มเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 รวมทั้งรายไดจาก
รานอาหาร “the Mezz” ซึ่งเริ่มเปดใหบริการในอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก ในเดือน
มิถุนายน 2551 เชนกัน รายไดรวมในไตรมาส 4 ป 2551 เทากับ 2,173 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3 จาก
2,106 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2550 เทากับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาล
สําหรับไตรมาส 4 ป 2551 บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,300 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2
จาก 1,272 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2550 ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาลเล็กนอย
เนื่องจากการควบคุมตนทุนที่เขมงวดขึ้นตลอดป 2551 ดังนั้น กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เปน 806 ลาน
บาทในไตรมาส 4 ป 2551 จาก 777 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2550 เปนผลใหอัตรากําไรขั้นตนดีขึ้น เปน
38.3% ในไตรมาส 4 ป 2551 เทียบกับ 37.9% ในไตรมาส 4 ป 2550
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บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร 366 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2551 ลดลงเล็กนอยจาก 371
ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2550 เนื่องจากในไตรมาส 4 ป 2550 มีคาใชจายเงินบริจาคใหกับโครงการผาตัด
หัวใจเด็ก 80 ราย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท (CSR) ทั้งนี้ คาใชจายใน
ไตรมาส 4 ป 2552 ใกลเคียงกับในไตรมาส 3 ป 2552 เนื่องจากมีคาใชจายที่เกี่ยวกับอาคารบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่น แนล คลินิกใหม ตั้งแตการเปดใหบริการในเดือนพฤษภาคม 2551 ดังนั้น กําไรกอนหั ก
ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของบริษัทเพิ่มขึ้น เปน 507 ลานบาท ใน
ไตรมาส 4 ป 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จาก 463 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2550 สวนอัตรากําไรกอนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) เพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน 23.3% ในไตรมาส
4 ป 2551 เทียบกับ 22.0% ในไตรมาส 4 ป 2550
ในไตรมาส 4 ป 2551 บริษัทมีคาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 128 ลานบาท เทียบกับ 104 ลาน
บาทในไตรมาส 4 ป 2550 เนื่องจากการเปด อาคารบํา รุงราษฎร อิน เตอรเ นชั่ น แนล คลินิก ในเดือน
พฤษภาคม 2551 เปนผลใหบริษัทเริ่มรับรูคาเสื่อมราคาที่เกี่ยวกับอาคารดังกลาว บริษัทมีภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 81 ลานบาท ในไตรมาส 4 ป 2551 เทียบกับ 80 ลานบาท ในไตรมาส 4 ป 2550 ซึ่งคิดเปนอัตรา
ภาษี 23.0% ในไตรมาส 4 ป 2551 และ 24.0% ในไตรมาส 4 ป 2550 ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํา เนื่องจากบริษัท
ไดประโยชนจากการประหยัดภาษีจากกรมสรรพากร ซึ่งใหบริษัทสามารถนํา 25% ของเงินลงทุนในสินทรัพย
ที่เขาเกณฑมาคํานวณเปนคาใชจายเพื่อหักภาษีได
บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 21 ลานบาทในไตรมาส 4
ป 2551 ซึ่งสวนมากเปนสวนแบงกําไรจากบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยที่ในไตรมาส 4
ป 2551 บริ ษั ท บํ า รุ ง ราษฎร อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํ า กั ด ได ตั้ ง สํ า รองเพื่ อ การด อ ยค า ของเงิ น ลงทุ น ใน
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ดูไบไวเต็มจํานวน เปนจํานวน 76 ลานบาท (ในงบการเงินของบริษัทบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด) เนื่องจากโครงการดังกลาว อยูระหวางการหยุดดําเนินการเพื่อทบทวนโครงการ
อีกครั้งหนึ่ง สวนในไตรมาส 4 ป 2550 บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 839 ลาน
บาท ซึ่งประกอบดวย (1) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
จํานวน 10 ลานบาท และ (2) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด (เดิมชื่อบริษัทโกล
เบิล แคร โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด) จํานวน 829 ลานบาท ซึ่งเปนกําไรซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียวจากการขาย
สินทรัพยของบริษัทซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งสวนมากคือซอฟทแวรสําหรับโรงพยาบาล ใหกับไมโครซอฟท หัก
ดวยผลการดําเนินงานของซีดีอี เทรดดิ้ง
บริษัทมีกําไรสุทธิ 292 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 11 จากกําไรสุทธิปกติ
263 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2550 (ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัทซึ่ง
เกิดขึ้นครั้งเดียว คือ คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 370 ลานบาท และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในซีดีอี
เทรดดิ้ง 829 ลานบาท) แตลดลงรอยละ 60 เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิตามที่รายงาน จํานวน 721 ลานบาท
ในไตรมาส 4 ป 2550 และอัตรากําไรสุทธิอยูที่ 13.3% ในไตรมาส 4 ป 2551 ใกลเคียงกับอัตรากําไรสุทธิ
ปกติ (ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว) ที่ 12.4% ใน
ไตรมาส 4 ป 2550 แตลดลงจากอัตรากําไรสุทธิตามที่รายงาน ที่ 24.5% ในไตรมาส 4 ป 2550
ในป 2551 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 8,629 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก 8,323
ลานบาทในป 2550 เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดยรายไดจากผูปวยใน
เพิ่มขึ้นรอยละ 2 และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นรอยละ 9 สวนรายไดอื่นเพิ่มขึ้นเปน 87 ลานบาทในป
2551 จาก 43 ลานบาทในป 2550 จากการขายสมาชิกโครงการ “Healthy Living Club” ซึ่งเริ่มเมื่อเดือน
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มิถุนายน 2551 รวมทั้งรายไดจากรานอาหาร “the Mezz” ซึ่งเริ่มเปดใหบริการในอาคารบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก ในเดือนพฤษภาคม 2551 เชนกัน รายไดรวมในป 2551 เทากับ 8,882 ลาน
บาท เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 4 จาก 8,559 ล า นบาทในป 2550 เท า กั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได จ ากกิ จ การ
โรงพยาบาล
บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 5,324 ลานบาท ในป 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก 5,120
ลานบาทในป 2550 เทากับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาล ดังนั้น กําไรขั้นตนของบริษัท
เพิ่มขึ้นรอยละ 3 เปน 3,305 ลานบาทในป 2551 จาก 3,203 ลานบาทในป 2550 และมีอัตรากําไร
ขั้นตนอยูที่ 38.3% ในป 2551 เทียบกับ 38.5% ในป 2550
คาใชจายในการบริหารของบริษัทในป 2551 อยูที่ 1,396 ลานบาท เทียบกับ 1,356 ลานบาทใน
ป 2550 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3 เปนไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได เนื่องจากการควบคุมคาใชจายที่เขมงวด
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) เพิ่มขึ้นรอยละ 4 เปน 2,155 ลาน
บาทในป 2551 จาก 2,070 ลานบาทในป 2550 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และ
คาตัดจําหนาย (EBITDA margin) อยูในอัตราใกลเคียงเดิม ที่ 24.3% ในป 2551 เทียบกับ 24.2% ในป
2550
ในป 2551 บริษัทมีคาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 459 ลานบาท มากกวา 408 ลานบาทในป
2550 เนื่องจากการเปดอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทมี
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 440 ลานบาทในป 2551 เทียบกับ 445 ลานบาท ในป 2550 ซึ่งคิดเปนอัตราภาษี
27.7% ในป 2551 และ 28.5% ในป 2550 อัตราภาษีดังกลาว ต่ํากวาปกติเล็กนอย เนื่องจากบริษัทได
ประโยชนจากการประหยัดภาษีจากกรมสรรพากร ซึ่งใหบริษัทสามารถนํา 25% ของเงินลงทุนในสินทรัพยที่
เขาเกณฑมาคํานวณเปนคาใชจายเพื่อหักภาษีได
บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 43 ลานบาทในป 2551
ซึ่งประกอบดวย (1) สวนแบงกําไรจากบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 65 ลานบาท
เพิ่ ม ขึ้ น มากจาก 18 ล า นบาทในป 2550 จากผลการดํ า เนิ น งานที่ ดี ขึ้ น ของแต ล ะโครงการ ยกเว น
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ดูไบ ซึ่งบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดไดตั้งสํารองเพื่อการดอยคา
ของเงิ น ลงทุ น ไว เ ต็ ม จํ า นวน ในไตรมาส 4 ป 2551 เนื่ อ งจากโครงการดั ง กล า ว อยู ร ะหว า งการหยุ ด
ดําเนินการเพื่อทบทวนโครงการอีกครั้งหนึ่ง และ (2) สวนแบงขาดทุนจากซีดีอี เทรดดิ้ง 22 ลานบาท จาก
การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของจํานวนเงินที่ยังไมไดรับชําระจากการขายสินทรัพยในไตรมาส 1 ป
2551 เนื่องจากการแข็งคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ สําหรับในไตรมาส 4 ป 2550 บริษัท
มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 854 ลานบาท ซึ่งสูงกวาในป 2551 มาก เนื่องจากในป
2550 บริษัทมีรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว คือสวนแบงกําไร
จากเงินลงทุนใน ซีดีอี เทรดดิ้ง จํานวน 829 ลานบาท ซึ่งเปนการบันทึกกําไรครั้งเดียวจากการขายสินทรัพย
คือซอฟทแวรสําหรับโรงพยาบาล หักดวยผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ป 2550 ของซีดีอี เทรดดิ้ง สวน
แบงกําไรจากเงินลงทุนที่เหลือในป 2550 คือ (1) สวนแบงกําไรจาก บริษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค ใน
ไตรมาส 1 ป 2550 จํานวน 8 ลานบาท ซึ่ง ณ ขณะนั้นรายการบัญชีของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด ไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท และ (2) สวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทบํารุง
ราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด รวม 18 ลานบาท ในไตรมาส 2 3 และ 4 ของป 2550
บริษัทมีกําไรสุทธิ 1,191 ลานบาทในป 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากกําไรสุทธิปกติ 1,145 ลาน
บาทในป 2550 (ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว คือ คา
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เผื่อการดอยคาของสินทรัพย 370 ลานบาท และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในซีดีอี เทรดดิ้ง 829 ลาน
บาท) แตลดลงรอยละ 26 จากกําไรสุทธิตามที่รายงาน จํานวน 1,603 ลานบาทในป 2550 และอัตรากําไร
สุทธิอยูที่ 13.3% ในป 2551 ใกลเคียงกับอัตรากําไรสุทธิปกติ (ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โดยปกติของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว) ที่ 13.3% ในป 2550 แตลดลงจากอัตรากําไรสุทธิตามที่รายงาน ที่
17.0% ในป 2550
บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.40 บาทในไตรมาส 4 ป 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 11 จากกําไรปกติ
ตอหุนขั้นพื้นฐาน (ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว) ที่
0.36 บาทในไตรมาส 4 ป 2550 แตลดลงรอยละ 60 เมื่อเทียบกับกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานตามที่รายงาน
0.99 บาท ในไตรมาส 4 ป 2550 สวนในป 2551 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานอยูที่ 1.64 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6
จากกําไรปกติตอหุนขั้นพื้นฐาน (ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นครั้ง
เดียว) 1.54 บาทในป 2550 แตลดลงรอยละ 26 เมื่อเทียบกับกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานตามที่รายงาน 2.20
บาท ในป 2550 เชนเดียวกัน บริษัทมีกําไรตอหุนแบบปรับลด 0.34 บาทในไตรมาส 4 ป 2551 เพิ่มขึ้น
รอยละ 11 จากกําไรปกติตอหุนแบบปรับลด (ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยปกติของบริษัท
ซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว) 0.30 บาทในไตรมาส 4 ป 2550 แตลดลงรอยละ 60 เมื่อเทียบกับกําไรตอหุนแบบ
ปรับลดตามที่รายงาน 0.83 บาท ในไตรมาส 4 ป 2550 สวนในป 2551 กําไรตอหุนแบบปรับลดอยูที่
1.37 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากกําไรปกติตอหุนแบบปรับลด (ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โดยปกติของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว) 1.29 บาทในป 2550 แตลดลงรอยละ 26 เมื่อเทียบกับกําไรตอหุน
แบบปรับลดตามที่รายงาน 1.85 บาท ในป 2550
(หนวย: ลานบาท)
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3. งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน 1,142 ลานบาท ลดลงจาก 1,410 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จากการลดลงของเงินสดและลูกหนี้การคา เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดลดลงเหลือ 385 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จาก 550 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 จากการซื้ออาคารบีเอช ทาวเวอร การสรางอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก และการซื้อ
อุปกรณการแพทย ลูกหนี้การคาลดลง เหลือ 494 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จาก 590 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากมีการเก็บหนี้ไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะจากลูกหนี้
ตะวันออกกลาง สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเปน 6,963 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จาก
6,049 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ หักลบดวยการ
ลดลงของเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้นเปน 5,374
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จาก 4,145 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จากการซื้อ
อาคารบีเอช ทาวเวอร ในเดือนกุมภาพันธ 2551 การกอสรางและตกแตงภายในเจ็ดชั้นของอาคารบํารุง
ราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก ซึ่งแลวเสร็จ และไดเปดใหบริการแลวเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 และ
การซื้ออุปกรณการแพทย เงินลงทุนในบริษัทรวม ลดลงเหลือ 1,235 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
จาก 1,523 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากเงินลงทุนใน บริษัทซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด ไดถูก
ปรับปรุงโดยเงินปนผลรับ จํานวน 438 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2551 เปนผลใหบริษัทบันทึกเงินลงทุนใน
ซีดีอี เทรดดิ้งจํานวน -28 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทียบกับ 432 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2550 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2551 บริษัทมีเ งิน ลงทุนในการรว มคา 6 ล านบาท
เนื่องจากในไตรมาส 4 ป 2551 บริษัทไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 51 ในบริษัท เอเชีย รีนัล แคร (ประเทศ
ไทย) จํากัด (ARC Thailand) เพื่อลงทุนในธุรกิจไตเทียม และในเดือนกุมภาพันธ 2552 ARC Thailand ได
เขาทําสัญญาเพื่อลงทุนในสัดสวนรอยละ 20 ในบริษัทเนพโฟรเมด จํากัด ซึ่งดําเนินกิจการใหบริการฟอกไต
มีคลินิกไตเทียม 14 แหงในประเทศไทย บริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเปน 8,104 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 จาก 7,459 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 3,239 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอย จาก
3,110 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมที่มีการจายดอกเบี้ย (เงิน
กูยืมระยะสั้น + เงินกูยืมระยะยาวรวมสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) เปน 1,885 ลานบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 จาก 1,772 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จากการที่บริษัทไดเบิกเงินกูยืม
ระยะยาวจํานวน 400 ลานบาท ในเดือนกุมภาพันธ 2551 เพื่อใชในการซื้ออาคารบีเอช ทาวเวอร หักดวย
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาว 487 ลานบาท ในป 2551 และการเบิกเงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 200 ลาน
บาทเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ดวยเงินกูที่เพิ่มขึ้น พรอมกับฐานะเงินสดที่ลดลง อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ
ทุน (Net debt to equity) เพิ่มขึ้นเปน 0.31 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จาก 0.28 เทา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 อัตราความสามารถชําระดอกเบี้ยของบริษัทอยูใกลเคียงเดิมที่ 18.8 เทาในป 2551 เทียบ
กับ 18.7 เทาในป 2550
สวนของผูถือหุนของบริษัท เพิ่มขึ้นเปน 4,865 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จาก 4,349
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จากกําไรสุทธิในป 2551 จํานวน 1,191 ลานบาท หักดวยเงินปน
ผลจาย จํานวน 584 ลานบาท และผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทรวม (บริษัทบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด) ในป 2551 จํานวน 63 ลานบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย
(Average ROA) ในป 2551 อยูที่ 15.3% เทียบกับ 22.8% ในป 2550 และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน
เฉลี่ย (Average ROE) ยังคงสูงอยูที่ 25.9% สําหรับป 2551 เทียบกับ 40.2% ในป 2550 อัต รา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ยและอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ยในป 2550 สูงมากกวาปกติ เนื่องจาก
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กําไรสุทธิตามที่รายงานที่ใชในการคํานวนอัตราสวนดังกลาว รวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานโดย
ปกติของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว ดังที่ไดอธิบายแลวขางตน
ในสวนของทุนหมุนเวียน บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเล็กนอย เปน 25.6 วัน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 จาก 26.1 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จากการที่บริษัทสามารถเก็บหนี้ไดเร็วขึ้น
โดยเฉพาะจากลูกคาชาวตะวันออกกลาง ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยของบริษัท อยูใกลเคียงเดิมที่ 13.2 วัน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เมื่อเทียบกับ 13.0 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สวนระยะเวลาชําระหนี้เร็ว
ขึ้นเล็กนอย เปน 34.0 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จาก 37.0 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
เนื่องจากมีการติดตามนโยบายการจายหนี้ใหเร็วขึ้นในป 2551

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชําระหนี้ เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน
(Net Debt to Equity)
อัตราความสามารถชําระดอกเบี้ย
(Interest Coverage Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย
(Average ROA)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลีย่
(Average ROE)

2551

(หนวย: ลานบาท)
2550
Growth

8,104
3,239
4,865
25.6
13.2
34.0

7,459
3,110
4,349
26.1
13.0
37.0

0.31x

0.28x

18.8x

18.7x

15.3%

22.8%

25.9%

40.2%

9%
4%
12%

4. สภาพคลอง
ในป 2551 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 1,762 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
1,341 ลานบาท ในป 2550 เนื่องจากการลดลงของลูกหนี้การคา กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน
เพิ่มขึ้น เปน 1,440 ลานบาทในป 2551 จาก 585 ลานบาท ในป 2550 เนื่องจากบริษัทมีการจายซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ และจายชําระเจาหนี้งานกอสรางและอุปกรณการแพทย ซึ่งเปนการซื้ออาคารบีเอช ทาว
เวอร การกอสรางอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก และการซื้ออุปกรณการแพทย บริษัทมีเงิน
สดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 488 ลานบาทในป 2551 เทียบกับ 617 ลานบาทในป 2550 จากการ
กูยืมระยะสั้นเพิ่ม 200 ลานบาทในป 2550 เปนผลใหบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด
อยูที่ 385 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทียบกับ 550 ลานบาท (หลังหักเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย บริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ณ วันที่บริษัทยอยเปลี่ยนเปน
บริษัทรวม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ลดลง อยูที่ 0.54 เทา จาก 0.79 เทา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550 สวนอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 อยูที่ 0.41 เทา เทียบ
กับ 0.64 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากการลดลงของสินทรัพยหมุนเวียน จากการลดลงของ
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และลูกหนี้การคา พรอมกับการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จากการ
เพิ่มขึ้นของเงินกูระยะสั้น
(หนวย: ลานบาท)
2551
2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

1,762
-1,440
-488
-165
385
0.54x
0.41x

1,341
-585
-617
139
550
0.79x
0.64x
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