คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
ประจําไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) ไดรายงานผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ป
2552 โดยมีรายได 2,328 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 2,228 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 บริษัท
มีกําไรสุทธิ 338 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 8 จาก 314 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป
2551 ทั้งนี้ รายละเอียดของคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานมีดังตอไปนี้
1. งบกําไรขาดทุน
ในไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,261 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4
จาก 2,176 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดย
รายไดจากผูปวยในเพิ่มขึ้นรอยละ 3 และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นรอยละ 8
รายไดรวมในไตรมาส 1 ป 2552 เทากับ 2,328 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 2,228 ลาน
บาทในไตรมาส 1 ป 2551 ซึ่งสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาล เนื่องจากรายได
อื่นเพิ่มขึ้นเปน 25 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 จาก 11 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 จากการขาย
โครงการสมาชิก “Healthy Living Club” ซึ่งเริ่มเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 รวมทั้งรายไดจากรานอาหาร “the
Mezz” ซึ่งเริ่ม เปดใหบริการในอาคารบํา รุงราษฎร อินเตอรเ นชั่น แนล คลินิก ในเดือนมิถุนายน 2551
เชนกัน
สําหรับไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,370 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4
จาก 1,311 ล า นบาทในไตรมาส 1 ป 2551 ซึ่ ง เป น อั ต ราเดี ย วกั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได จ ากกิ จ การ
โรงพยาบาล เนื่องจากมีการควบคุมตน ทุน ดังนั้ น กํา ไรขั้นตน เพิ่มขึ้น รอยละ 3 เปน 891 ลานบาทใน
ไตรมาส 1 ป 2552 จาก 865 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 และอัตรากําไรขั้นตนอยูที่ 39.4% ใน
ไตรมาส 1 ป 2552 เทียบกับ 39.8% ในไตรมาส 1 ป 2551
บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร 324 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 2 จาก 319
ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 เนื่องจากการควบคุมคาใชจาย ดังนั้น กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม
ราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 611 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2552 จาก 577
ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) ในไตรมาส 1 ป 2552 เพิ่มขึ้นเปน 26.3% จาก 25.9% ในไตรมาส
1 ป 2551
บริษัทมีคาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 133 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2552 เทียบกับ 100 ลาน
บาทในไตรมาส 1 ป 2551 เนื่องจากการเป ด อาคารบํา รุงราษฎร อิน เตอรเ นชั่น แนล คลิ นิก ในเดือน
พฤษภาคม 2551 และการซื้ออาคาร BH Tower ในเดือนกุมภาพันธ 2551
ในไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 14 ลานบาท เทียบกับ
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมในไตรมาส 1 ป 2552 จํานวน 14 ลานบาท ประกอบดวยสวนแบงจากบริษัทบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 12 ลานบาท และจากบริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด 1 ลานบาท และสวนแบงขาดทุน
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จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 เปนผลมาจากสวนแบงขาดทุนจากบริษัท ซีดี
อี เทรดดิ้ง จํากัด 29 ลานบาท หักดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด 24 ลานบาท โดยสวนแบงขาดทุนของบริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด ในไตรมาส 1 ป 2551 เปนการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการขายสินทรัพยใหกับไมโครซอฟท เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ และ
เงินบาทมีการแข็งคาขึ้น ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2551 เทียบกับ ณ วันทํารายการในไตรมาส 4 ป 2550 เปน
ผลใหมีผลขาดทุนจากรายการดังกลาวสําหรับจํานวนเงินที่ยังไมไดรับชําระ ในสวนของบริษัทบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด 12 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 เทียบกับ 24 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551 เนื่องจากไตรมาส
1 ป 2551 รวมผลกระทบทางบัญชีจากการกูยืมเงินใหม (refinancing) ของเอเชียน ฮอลพิทอล ในประเทศ
ฟลิปปนส จํานวน 13 ลานบาท ซึ่งหากไมรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นครั้งเดียวดังกลาวแลว สวนแบงกําไร
จากเงินลงทุนในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพิ่มขึ้นจาก 11 ลานบาทในไตรมาส 1 ป
2551 เปน 12 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552
จากที่กลาวมาขางตน เปนผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิ 338 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 เพิ่มขึ้น
รอยละ 8 จาก 314 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2551 และอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กนอย เปน 14.4% ใน
ไตรมาส 1 ป 2552 เทียบกับ 14.1% ในไตรมาส 1 ป 2551
บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.46 บาทในไตรมาส 1 ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 8 จาก 0.43 บาท
ในไตรมาส 1 ป 2551 เชนเดียวกัน กําไรตอหุนแบบปรับลดเพิ่มรอยละ 8 เปน 0.39 บาทในไตรมาส 1 ป
2552 จาก 0.36 บาทในไตรมาส 1 ป 2551
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3. งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน 1,214 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,142 ลาน
บาท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 จากการเพิ่ ม ขึ้น ของลูก หนี้ก ารค า เป น 569 ล า นบาท ณ วั น ที่ 31
มีนาคม 2552 จาก 494 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งสวนมากเปนการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้จาก
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ตะวันออกกลาง ซึ่งเปนไปตามรายไดที่เพิ่มขึ้น ดังเห็นไดจากจํานวนวันเก็บหนี้เฉลี่ย ซึ่งคงที่อยูที่ 24.9 วัน ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2552 เทียบกับ 24.6 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยไมหมุนเวียนใกลเคียง
เดิม อยูที่ 7,033 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 จาก 6,963 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ดังนั้นบริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย เปน 8,247 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 จาก 8,104
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เทากับ 3,030 ลานบาท ลดลงจาก 3,239 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากการลดลงของเงินกูยืมที่มีการจายดอกเบี้ย (เงินกูยืมระยะสั้น +
เงินกูยืมระยะยาวรวมสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) เปน 1,543 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม
2552 จาก 1,885 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากการที่บริษัทไดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน 200 ลานบาท และการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว 142 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2552
ดวยเงินกูที่ลดลง พรอมกับฐานะเงินสดที่ใกลเคียงเดิม อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity)
ลดลงเปน 0.23 เทา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 จาก 0.31 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 อัตรา
ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 26.9 เทาในไตรมาส 1 ป 2552 จาก 21.0 เทา
ในไตรมาส 1 ป 2551
สวนของผูถือหุนของบริษัท เพิ่มขึ้นเปน 5,217 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 จาก 4,865
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากกําไรสุทธิในไตรมาสแรกของป 2552 จํานวน 338 ลานบาท
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ยปรับเทียบเต็มป (Annualized Average ROA) ในไตรมาส 1 ป 2552
อยูที่ 16.5% และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ยปรับเทียบเต็มป (Annualized Average ROE) ยังคงสูงอยูที่
26.8% สําหรับไตรมาส 1 ป 2552
4. สภาพคลอง
ในไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 531 ลานบาท เทียบกับ
447 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2551 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา กระแสเงินสดใชไปใน
กิจกรรมลงทุนลดลง เปน 205 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 จาก 850 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2551
เนื่องจากในไตรมาส 1 ป 2551 มีการจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ และจายชําระเจาหนี้งานกอสรางและ
อุปกรณการแพทยจํานวน 696 ลานบาท ซึ่งเปนการซื้ออาคาร บีเอช ทาวเวอร และการกอสรางอาคาร
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก รวมทั้งการลงทุนเพิ่มในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
จํานวน 142 ลานบาท บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 359 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552
เนื่องจากบริษัทไดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 200 ลานบาท และจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
142 ลานบาท ในขณะที่ในไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 276 ลานบาท
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว จํานวน 400 ลานบาทเพื่อใชในการซื้ออาคารบีเอช ทาวเวอร หัก
ดวยการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว 115 ลานบาท เปนผลใหบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลาย
งวดอยูที่ 351 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เทียบกับ 424 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน 0.59 เทา จาก 0.54 เทา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 อยูที่ 0.45 เทา
เทียบกับ 0.41 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 การเพิ่มขึ้นของอัตราสวนสภาพคลอง และอัตราสวนสภาพ
คลองหมุนเร็ว เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา เปน 569 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 จาก
494 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งเปนไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน

3

