คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
ประจําไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานของไตรมาส 2 ป
2552 โดยมีรายได 2,244 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3 จาก 2,186 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2551 และมี
กําไรสุทธิ 288 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 3 จาก 280 ลานบาท ในไตรมาส 2 ป
2551 สําหรับครึ่งปแรกของป 2552 บริษัทมีรายได 4,572 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก 4,415 ลาน
บาทในครึ่งปแรกของป 2551 และมีกําไรสุทธิ 627 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 5
จาก 594 ลานบาท ในครึ่งปแรกของป 2551ทั้งนี้ รายละเอียดของคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานมีดังตอไปนี้
1. งบกําไรขาดทุน
ในไตรมาส 2 ป 2552 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,180 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2
จาก 2,128 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2551 เนื่องจากรายไดจากผูปวยในเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 2 และ
รายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6
บริษัทมีรายไดอื่นเพิ่มขึ้น เปน 23 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2552 จาก 18 ลานบาทในไตรมาส 2
ป 2551 จากการขายโครงการสมาชิก “Healthy Living Club” ซึ่งเริ่มเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 รวมทั้ง
รายไดจากรานอาหาร “the Mezz” ซึ่งเริ่มเปดใหบริการในอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก ใน
เดื อนมิถุ นายน 2551 เชน กัน เปนผลใหบริษัทมีรายไดร วม 2,244 ลานบาท ในไตรมาส 2 ป 2552
เพิ่มขึ้นรอยละ 3 จาก 2,186 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2551 ซึ่งสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดจาก
กิจการโรงพยาบาลเล็กนอย
สําหรับไตรมาส 2 ป 2552 บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,348 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1
จาก 1,333 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2551 ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของรายไดเล็กนอย เนื่องจากมี
การควบคุมตนทุนอยางตอเนื่อง ตั้งแตปลายป 2551 ดังนั้น กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นรอยละ 5 อยูที่ 832 ลาน
บาทในไตรมาส 2 ป 2552 จาก 795 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2551 และอัตรากําไรขั้นตนดีขึ้น เปน
38.4% ในไตรมาส 2 ป 2552 เทียบกับ 37.3% ในไตรมาส 2 ป 2551
บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร 339 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 7 จาก 317
ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2551 แตเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 4 จาก 324 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 ดังนั้น
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เปน
534 ลานบาท ในไตรมาส 2 ป 2552 จาก 514 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2551 สวนอัตรากําไรกอนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) ในไตรมาส 2 ป 2552 อยูที่ 23.8%
เทียบกับ 23.5% ในไตรมาส 2 ป 2551
บริษัทมีคาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 136 ลานบาท ในไตรมาส 2 ป 2552 เทียบกับ 107 ลาน
บาทในไตรมาส 2 ป 2551 เนื่องจากการเป ด อาคารบํา รุงราษฎร อิน เตอรเ นชั่น แนล คลิ นิก ในเดือน
พฤษภาคม 2551 และการทยอยปรับปรุงหองผูปวย ซึ่งเริ่มในเดือนกุมภาพันธ 2551
ในไตรมาส 2 ป 2552 บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 15 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย
ละ 40 จาก 10 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2551 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในไตรมาส 2 ป
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2552 จํานวน 15 ลานบาท ประกอบดวยสวนแบงจากบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 14
ล า นบาท และจากบริ ษั ท ซี ดี อี เทรดดิ้ ง จํ า กั ด 1 ล า นบาท โดยส ว นแบ ง กํ า ไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพิ่มขึ้นเปน 14 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2552 จาก 5 ลานบาทใน
ไตรมาส 2 ป 2551 ซึ่งสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ใน
ไตรมาส 2 ป 2551 ต่ํากวาปกติ เนื่องจากมีการปรับปรุงรายการทางบัญชี จากการรวมบัญชีของ เอเชียน
ฮอสป ท อล อิ ง ค (AHI) ในงบการเงิ น ของบริ ษั ท บํ า รุ ง ราษฎร อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํ า กั ด ในไตรมาสนั้ น
เนื่องจากการถือหุนของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ใน AHI เพิ่มขึ้นเปนมากกวารอยละ 50
จากการแปลงรายไดจากการบริหารโรงพยาบาลเปนหุน สําหรับบริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด สวนแบงกําไร
จากเงิ น ลงทุ น ลดลงเป น 1 ล า นบาทในไตรมาส 2 ป 2552 จาก 6 ล า นบาทในไตรมาส 2 ป 2551
เนื่องจากในไตรมาส 2 ป 2552 ซีดีอี เทรดดิ้ง มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จากจํานวนเงินจากการขาย
สินทรัพยใหกับไมโครซอฟท เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ตั้งแตไตรมาส 4 ป 2550 ที่ยังไมไดรับชําระ และ
บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด ไดหยุดดําเนินกิจการเปนการชั่วคราวในป 2552
จากที่กลาวมาขางตน เปนผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิ 288 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2552 เพิ่มขึ้น
รอยละ 3 จาก 280 ลานบาท ในไตรมาส 2 ป 2551 และอัตรากําไรสุทธิอยูที่ 12.8% ในไตรมาส 2 ป
2552 ใกลเคียงกับ 12.7% ในไตรมาส 2 ป 2551
ในครึ่งปแรกของป 2552 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 4,441 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3
จาก 4,304 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2551 เนื่องจากการเติบโตของรายไดจากผูปวยใน ในอัตรารอยละ
3 และรายไดจากผูปวยนอก ในอัตรารอยละ 7
บริษัทมีรายไดอื่นเพิ่มขึ้น เปน 48 ลานบาทในในครึ่งปแรกของป 2552 จาก 29 ลานบาทในครึ่งป
แรกของป 2551 จากการขายโครงการสมาชิก “Healthy Living Club” ซึ่งเริ่มเมื่อเดือนมิถุนายน 2551
รวมทั้งรายไดจากรานอาหาร “the Mezz” ซึ่งเริ่มเปดใหบริการในอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล
คลินิก ในเดือนมิถุนายน 2551 เชนกัน เปนผลใหบริษัทมีรายไดรวม 4,572 ลานบาท ในครึ่งปแรกของป
2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก 4,415 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2551 ซึ่งสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายไดจากกิจการโรงพยาบาลเล็กนอย
บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 2,718 ลานบาท ในครึ่งปแรกของป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 3
จาก 2,644 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2551 เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการ
โรงพยาบาล ดังนั้น กําไรขั้นตนของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เปน 1,723 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2552
จาก 1,660 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2551 และมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่ 38.8% ในครึ่งปแรกของป
2552 เทียบกับ 38.6% ในครึ่งปแรกของป 2551
คาใชจายในการบริหารของบริษัทในครึ่งปแรกของป 2552 อยูที่ 663 ลานบาท เทียบกับ 636
ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ซึ่งใกลเคียงกับการเพิ่มขึ้นของรายได จากการที่
บริษัทมีการควบคุมคาใชจายอยางตอเนื่อง กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
(EBITDA) เพิ่มขึ้นรอยละ 5 เปน 1,146 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2552 จาก 1,091 ลานบาทในครึ่งป
แรกของป 2551 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin)
เพิ่มขึ้นเปน 25.1% ในครึ่งปแรกของป 2552 จาก 24.7% ในครึ่งปแรกของป 2551
บริษัทมีคาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 269 ลานบาท ในครึ่งปแรกของป 2552 เทียบกับ 207
ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2551 เนื่องจากการเปดอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก ในเดือน
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พฤษภาคม 2551 การซื้อคืนอาคารบีเอช ทาวเวอรในเดือนกุมภาพันธ 2551 และการทยอยปรับปรุงหอง
ผูปวย ซึ่งเริ่มในเดือนกุมภาพันธ 2551
ในครึ่งปแรกของป 2552 บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 28 ลานบาท เพิ่มขึ้น
มาก จาก 5 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2551 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในครึ่งปแรกของป
2552 จํานวน 28 ลานบาท ประกอบดวยสวนแบงจากบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 26
ล า นบาท และจากบริ ษั ท ซี ดี อี เทรดดิ้ ง จํ า กั ด 2 ล า นบาท โดยส ว นแบ ง กํ า ไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อยูใกลเคียงเดิม ที่ 26 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2552 เทียบกับ
28 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2551 สําหรับบริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด สวนแบงกําไรเพิ่มขึ้นมาก เปน 2
ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2552 เทียบกับสวนแบงขาดทุน 24 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2551 ซึ่งเปน
การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จากจํานวนเงินจากการขายสิน ทรัพยใหกับไมโครซอฟท เป นเงินสกุ ล
ดอลลารสหรัฐ ตั้งแตไตรมาส 4 ป 2550 ที่ยังไมไดรับชําระ สวนในครึ่งปแรกของป 2552 บริษัท ซีดีอี
เทรดดิ้ง จํากัด มีสวนแบงกําไรเล็กนอย จํานวน 2 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดหยุดดําเนินกิจการชั่วคราว
จากที่กลาวมาขางตน เปนผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิ 627 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2552 เพิ่มขึ้น
รอยละ 5 จาก 594 ลานบาท ในครึ่งปแรกของป 2551 และอัตรากําไรสุทธิอยูที่ 13.6% ในครึ่งปแรกของป
2552 เทียบกับ 13.4% ในครึ่งปแรกของป 2551
บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.40 บาทในไตรมาส 2 ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก 0.38 บาท
ในไตรมาส 2 ป 2551 เชนเดียวกัน กําไรตอหุนแบบปรับลดเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เปน 0.33 บาทในไตรมาส 2
ป 2552 จาก 0.32 บาทในไตรมาส 2 ป 2551 สําหรับครึ่งปแรกของป 2552 บริษัทมีกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐาน 0.86 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 0.82 บาทในครึ่งปแรกของป 2551 และกําไรตอหุนแบบปรับลด
เพิ่มรอยละ 5 เปน 0.72 บาทในครึ่งปแรกของป 2552 จาก 0.69 บาทในครึ่งปแรกของป 2551
(หนวย: ลานบาท)
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กําไรตอหุนแบบปรับลด

0.33

0.32

4%

0.72

0.69

5%

อัตรากําไรขั้นตน
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
(EBITDA)
อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
(EBITDA Margin)
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวม
กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ

4%

5%
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2. งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน 1,222 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,142
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา เปน 590 ลานบาท ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2552 จาก 494 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยสวนมากเปนการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
จากตะวันออกกลาง อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา เปนไปตามรายไดที่เพิ่มขึ้น ดังเห็นไดจาก
จํานวนวันเก็บหนี้เฉลี่ย ซึ่งคงที่อยูที่ 25.8 วัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เทียบกับ 25.7 วัน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เปน 7,103 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จาก
6,963 ลานบาท ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากการเพิ่ม ขึ้นของที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ เปน
5,512 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จาก 5,374 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงหองผูปวย ดังนั้นบริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย เปน
8,325 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จาก 8,104 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จํานวน 3,150 ลานบาท ลดลงจาก 3,239 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากการลดลงของเงินกูยืมที่มีการจายดอกเบี้ย (เงินกูยืมระยะสั้น +
เงินกูยืมระยะยาวรวมสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) เปน 1,700 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2552 จาก 1,885 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากการที่บริษัทจายคืนเงินกูยืมระยะยาว 284
ลานบาท หักดวยการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 100 ลานบาทในครึ่งปแรกของป
2552 และเนื่องจากเงินกูที่ลดลงในครึ่งปแรก 2552 พรอมกับฐานะเงินสดที่ใกลเคียงเดิม อัตราสวนหนี้สิน
สุทธิตอทุน (Net debt to equity) ลดลงเปน 0.27 เทา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จาก 0.31 เทา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 อัตราความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 27.3 เทาในครึ่งปแรก
ของป 2552 จาก 19.4 เทาในครึ่งปแรกของป 2551
สว นของผู ถื อหุ น ของบริ ษัท เพิ่ม ขึ้ น เป น 5,175 ล า นบาท ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2552 จาก
4,865 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากกําไรสุทธิในครึ่งปแรกของป 2552 จํานวน 627 ลาน
บาท หั ก ด ว ยเงิ น ป น ผลจ า ย 292 ล า นบาท อั ต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย เ ฉลี่ ย ปรั บ เที ย บเต็ ม ป
(Annualized Average ROA) ในครึ่งปแรกของป 2552 อยูที่ 15.3% และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ย
ปรับเทียบเต็มป (Annualized Average ROE) ยังคงสูงอยูที่ 25.0% ในครึ่งปแรกของป 2552
3. สภาพคลอง
ในครึ่งปแรกของป 2552 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 792 ลานบาท ลดลงจาก
982 ล านบาท ในครึ่งปแรกของป 2551 เนื่องจากการเพิ่ม ขึ้นของลูกหนี้การคา กระแสเงิ นสดใชไปใน
กิจกรรมลงทุนลดลงเปน 389 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2552 จาก 886 ลานบาท ในครึ่งปแรกของป
2551 เนื่องจากบริษัทมีการจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ และจายชําระเจาหนี้งานกอสรางและอุปกรณ
การแพทยจํานวน 1,170 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2551 ซึ่งเปนการซื้ออาคาร บีเอช ทาวเวอร และการ
กอสรางอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 476
ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2552 เพิ่มขึ้นจาก 115 ลานบาทในครึ่งปแรกของป 2551 เนื่องจากการจาย
คืนเงินกูทั้งระยะสั้นและระยะยาว เปนผลใหบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 311 ลาน
บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เทียบกับ 532 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ใกลเคียงเดิม อยูที่ 0.53 เทา เทียบกับ 0.54
เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สวนอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 อยูที่
0.39 เทา ใกลเคียงกับ 0.41 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
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