คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
ประจําไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานของไตรมาส 3 ป
2552 โดยมีรายได 2,337 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2 จาก 2,294 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2551 และมี
กําไรสุทธิ 319 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 305 ลานบาท ในไตรมาส 3 ป
2551 สําหรับเกาเดือนแรกของป 2552 บริษัทมีรายได 6,909 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3 จาก 6,709
ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2551 และมีกําไรสุทธิ 946 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2552 เพิ่มขึ้น
รอยละ 5 จาก 899 ลานบาท ในเกาเดือนแรกของป 2551ทั้งนี้ รายละเอียดของคําอธิบายและการวิเคราะห
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานมีดังตอไปนี้
1. งบกําไรขาดทุน
ในไตรมาส 3 ป 2552 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,270 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2
จาก 2,219 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2551 เนื่องจากรายไดจากผูปวยในเพิ่มขึ้นรอยละ 5 และรายไดจาก
ผูปวยนอกเพิ่มขึ้นรอยละ 1
บริษัทมีรายไดอื่นลดลงเล็กนอย เปน 24 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2552 จาก 30 ลานบาทใน
ไตรมาส 3 ป 2551 เปนผลใหบริษัทมีรายไดรวม 2,337 ลานบาท ในไตรมาส 3 ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ
2 จาก 2,294 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2551 ซึ่งเปนอัตราเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการ
โรงพยาบาล
สําหรับไตรมาส 3 ป 2552 บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,397 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1
จาก 1,377 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2551 ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของรายไดเล็กนอย เนื่องจากมี
การควบคุมตนทุนอยางตอเนื่อง ตั้งแตปลายป 2551 และมีการประหยัดตอขนาด (economies of scale)
เนื่องจากไตรมาสสามเปนชวงที่มีจํานวนผูปวยมาก (high season) ดังนั้น กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นรอยละ 4 อยูที่
874 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2552 จาก 843 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2551 และอัตรากําไรขั้นตนดีขึ้น
เปน 38.5% ในไตรมาส 3 ป 2552 เทียบกับ 38.0% ในไตรมาส 3 ป 2551
บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร 361 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 7 จาก 337
ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2551 เพิ่มขึ้นสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดรวม เนื่องจากคาใชจายที่เกี่ยวกับ
บริษัทในเครือที่จัดตั้งใหม คือ บริษัทเอเชีย โกลเบิล เฮลธ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทเพื่อหาโอกาสในการลงทุนใน
ภูมิภาค และบริษัทเอเชีย โกลเบิล รีเสิรช จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรับจางวิจัยทางการแพทย ซึ่งคาใชจายในการ
บริหารที่เพิ่มขึ้น เปนผลใหกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของ
บริษัทอยูในระดับที่ใกลเคียงเดิม คือ 555 ลานบาท ในไตรมาส 3 ป 2552 เทียบกับ 557 ลานบาทใน
ไตรมาส 3 ป 2551 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA
margin) ในไตรมาส 3 ป 2552 อยูที่ 23.8% เทียบกับ 24.3% ในไตรมาส 3 ป 2551
บริษัทมีคาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 135 ลานบาท ในไตรมาส 3 ป 2552 เทียบกับ 124 ลาน
บาทในไตรมาส 3 ป 2551 เนื่ อ งจากการทยอยปรั บ ปรุง ห อ งผู ป ว ย ซึ่ง เริ่ ม ในเดื อ นกุม ภาพั น ธ 2551
คาใชจายทางการเงินลดลงเปน 19 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2552 จาก 30 ลานบาทในไตรมาส 3 ป
2551 เนื่องจากการลดลงของเงินกูระยะยาว จากการจายคืนเงินตนตามกําหนดเวลา และจากการลดลงของ
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อัตราดอกเบี้ย MLR ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงเปน 102 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2552 คิดเปนอัตราภาษี
25.3% เทียบกับ 117 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2551 คิดเปนอัตราภาษี 28.9% ซึ่งการลดลงของอัตรา
ภาษี เปนผลจากโครงการประหยัดภาษีโดยกรมสรรพากร ซึ่งใหบริษัทสามารถนํา 25% ของเงินลงทุนใน
สินทรัพยที่เขาเกณฑมาคํานวณเปนคาใชจายเพื่อหักภาษีได
ในไตรมาส 3 ป 2552 บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวม 19 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14 จาก 17 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2551 โดยสวนใหญมาจากผลการดําเนินงานที่ดี
ขึ้นของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
จากที่กลาวมาขางตน เปนผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิ 319 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2552 เพิ่มขึ้น
รอยละ 5 จาก 305 ลานบาท ในไตรมาส 3 ป 2551 และอัตรากําไรสุทธิอยูที่ 13.6% ในไตรมาส 3 ป
2552 เพิ่มขึ้นจาก 13.2% ในไตรมาส 3 ป 2551
ในเกาเดือนแรกของป 2552 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 6,711 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย
ละ 3 จาก 6,523 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2551 เนื่องจากการเติบโตของรายไดจากผูปวยในรอยละ
3 และรายไดจากผูปวยนอกรอยละ 5
บริษัทมีรายไดอื่นเพิ่มขึ้น เปน 72 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2552 จาก 59 ลานบาทในเกา
เดือนแรกของป 2551 จากการขายโครงการสมาชิก “Healthy Living Club” ซึ่งเริ่มเมื่อเดือนมิถุนายน 2551
รวมทั้งรายไดจากรานอาหาร “the Mezz” ซึ่งเริ่มเปดใหบริการในอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล
คลินิก ในเดือนมิถุนายน 2551 เชนกัน เปนผลใหบริษัทมีรายไดรวม 6,909 ลานบาท ในเกาเดือนแรกของ
ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 3 จาก 6,709 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2551 ซึ่งเปนอัตราเดียวกับการ
เพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาล
บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 4,115 ลานบาท ในเกาเดือนแรกของป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 2
จาก 4,021 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2551 เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการ
โรงพยาบาลเนื่องจากการควบคุมตนทุนอยางตอเนื่อง ดังนั้น กําไรขั้นตนของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เปน
2,596 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2552 จาก 2,503 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2551 และมี
อัตรากําไรขั้นตน 38.7% ในเกาเดือนแรกของป 2552 เพิ่มขึ้นจาก 38.4% ในเกาเดือนแรกของป 2551
คาใชจายในการบริหารของบริษัทในเกาเดือนแรกของป 2552 อยูที่ 1,024 ลานบาท เทียบกับ
973 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ซึ่งสูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายได เนื่องจาก
คาใชจา ยที่เ กี่ย วกั บบริษัท ในเครือที่ จัดตั้งใหม คือ บริษัท เอเชี ย โกลเบิล เฮลธ จํา กัด และบริ ษัท เอเชี ย
โกลเบิล รีเสิรช จํากัด กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) เพิ่มขึ้น
รอยละ 3 เปน 1,701 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2552 จาก 1,648 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป
2551 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) ใกลเคียง
เดิม ที่ 24.6% ในเกาเดือนแรกของป 2552 และเกาเดือนแรกของป 2551
บริษัทมีคาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 404 ลานบาท ในเกาเดือนแรกของป 2552 เทียบกับ 331
ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2551 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 22 เนื่องจากการเปดอาคารบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก ในเดือนพฤษภาคม 2551 คาใชจายทางการเงินลดลงเปน 61 ลานบาทในเกา
เดือนแรกของป 2552 จาก 86 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2551 เนื่องจากการลดลงของเงินกูระยะยาว
จากการจายคืนเงินตนตามกําหนดเวลา และจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ย MLR ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ลดลงเปน 339 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2552 คิดเปนอัตราภาษี 27.4% เทียบกับ 359 ลานบาท
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ในเกาเดือนแรกของป 2551 คิดเปนอัตราภาษี 29.0% ซึ่งการลดลงของอัตราภาษี เปนผลจากโครงการ
ประหยัดภาษีโดยกรมสรรพากร ซึ่งใหบริษัทสามารถนํา 25% ของเงินลงทุนในสินทรัพยที่เขาเกณฑมา
คํานวณเปนคาใชจายเพื่อหักภาษีได
ในเกาเดือนแรกของป 2552 บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวม 47
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 116 จาก 22 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2551 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวมในเกาเดือนแรกของป 2552 จํานวน 47 ลานบาท ประกอบดวยสวนแบงจากบริษัทบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 44 ลานบาท และจากบริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด 3 ลานบาท โดยสวนแบงกําไร
จากเงินลงทุนในบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อยูใกลเคียงเดิม ที่ 44 ลานบาทในเกาเดือน
แรกของป 2552 และในเกาเดือนแรกของป 2551 สําหรับบริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด สวนแบงกําไรเพิ่มขึ้น
มาก เปน 3 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2552 เทียบกับสวนแบงขาดทุน 22 ลานบาทในเกาเดือนแรก
ของป 2551 ซึ่ ง เป น การขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย น จากจํ า นวนเงิ น จากการขายสิ น ทรั พ ย ใ ห กั บ
ไมโครซอฟทเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ตั้งแตไตรมาส 4 ป 2550 ที่ยังไมไดรับชําระ สวนในเกาเดือนแรก
ของป 2552 บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด มีสวนแบงกําไรเล็กนอย จํานวน 3 ลานบาท เนื่องจากบริษัทได
หยุดดําเนินกิจการชั่วคราว
จากที่กลาวมาขางตน เปนผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิ 946 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2552
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 899 ลานบาท ในเกาเดือนแรกของป 2551 และอัตรากําไรสุทธิอยูที่ 13.6% ในเกา
เดือนแรกของป 2552 เทียบกับ 13.4% ในเกาเดือนแรกของป 2551
บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.44 บาทในไตรมาส 3 ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 0.42 บาท
ในไตรมาส 3 ป 2551 เชนเดียวกัน กําไรตอหุนแบบปรับลดเพิ่มขึ้นรอยละ 6 เปน 0.37 บาทในไตรมาส 3
ป 2552 จาก 0.35 บาทในไตรมาส 3 ป 2551 สําหรับเกาเดือนแรกของป 2552 บริษัทมีกําไรตอหุน
ขั้นพื้นฐาน 1.30 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จาก 1.23 บาทในเกาเดือนแรกของป 2551 และกําไรตอหุนแบบ
ปรับลดเพิ่มรอยละ 5 เปน 1.09 บาทในเกาเดือนแรกของป 2552 จาก 1.04 บาทในเกาเดือนแรกของป
2551
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อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
(EBITDA Margin)
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวม
กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ

(หนวย: ลานบาท)
Growth
เกาเดือน
ป 2551

เกาเดือน
ป 2552

0%

3%
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Y-o-Y
Growth

เกาเดือน
ป 2552

เกาเดือน
ป 2551

Growth

0.42

5%

1.30

1.23

6%

0.35

6%

1.09

1.04

5%

ไตรมาส
3/52

ไตรมาส
3/51

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

0.44

กําไรตอหุนแบบปรับลด

0.37

2. งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน 1,215 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,142
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา เปน 619 ลานบาท ณ วันที่ 30
กันยายน 2552 จาก 494 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยสวนมากเปนการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
จากตะวันออกกลาง เปนผลใหจํานวนวันเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กนอย เปน 26.4 วัน ณ วันที่ 30 กันยายน
2552 เทียบกับ 25.7 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เปน 7,141 ลานบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 จาก 6,963 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เปน 5,549 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 จาก 5,374 ลานบาท ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2551 จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย ที่ เ พิ่ม ขึ้ น จากการปรั บ ปรุ ง ห อ งผูป ว ย ดั งนั้ น บริ ษั ท มี
สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น เปน 8,356 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 จาก 8,104 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551
บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวน 3,174 ลานบาท ลดลงจาก 3,239 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากการลดลงของเงินกูยืมที่มีการจายดอกเบี้ย (เงินกูยืมระยะสั้น +
เงินกูยืมระยะยาวรวมสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) เปน 1,808 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน
2552 จาก 1,885 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากการที่บริษัทจายคืนเงินกูยืมระยะยาว 427
ลานบาท หักดวยการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 350 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป
2552 เปนผลใหเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง เปน 689 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน
2552 จาก 1,116 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในขณะที่เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น เปน 550 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 จาก 200 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางการกูยืมเงิน โดยมีเงินกูระยะสั้นมากขึ้นในไตรมาส 3 ป 2552 นั้น
เนื่ อ งจากบริ ษั ท อยู ร ะหว า งรอการ refinance เงิ น กู โดย ณ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2552 บริ ษั ท ได ทํ า การ
refinance เงินกู จํานวน 1,420 ลานบาท และมีวงเงินกูระยะยาวเพิ่มขึ้นอีก 800 ลานบาท โดยทั้งสอง
วงเงินมีระยะเวลากู 7 ป โดยมี grace period 2 ป อัตราดอกเบี้ย MLR – 1.50% ซึ่งต่ํากวาเดิม 0.25%
นอกจากนี้ บริษัทมีวงเงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้น เปน 600 ลานบาท
ดว ยจํ า นวนเงิ น กูที่ ใ กล เ คีย งเดิ ม พร อ มกั บฐานะเงิ น สดที่ ล ดลง และส ว นของผู ถื อ หุ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) ลดลงเปน 0.29 เทา ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 จาก
0.31 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 อัตราความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 28.1
เทาในเกาเดือนแรกของป 2552 จาก 19.2 เทาในเกาเดือนแรกของป 2551
ส ว นของผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท เพิ่ ม ขึ้ น เปน 5,181 ล า นบาท ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2552 จาก
4,865 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากกําไรสุทธิในเกาเดือนแรกของป 2552 จํานวน 946
ล า นบาท หัก ดว ยเงิน ปน ผลจา ย 584 ล า นบาท อัต ราผลตอบแทนจากสิน ทรั พ ย เ ฉลี่ย ปรั บเที ย บเต็ม ป
(Annualized Average ROA) ในเกาเดือนแรกของป 2552 อยูที่ 15.3% และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน
เฉลี่ยปรับเทียบเต็มป (Annualized Average ROE) ยังคงสูงอยูที่ 25.1% ในเกาเดือนแรกของป 2552
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3. สภาพคลอง
ในเกาเดือนแรกของป 2552 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,184 ลานบาท
ลดลงจาก 1,336 ล า นบาท ในเก า เดื อ นแรกของป 2551 เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของลู ก หนี้ ก ารค า
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนลดลงเปน 615 ลานบาทในเกาเดือนแรกของป 2552 จาก 1,211 ลาน
บาท ในเกาเดือนแรกของป 2551 เนื่องจากในเกาเดือนแรกของป 2551 มีกิจกรรมการลงทุนสําคัญสอง
กิ จ กรรม คื อ (1) การจ า ยซื้ อ ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ และจ า ยชํ า ระเจ า หนี้ ง านก อ สร า งและอุ ป กรณ
การแพทย 1,496 ลานบาท ซึ่งเปนการซื้ออาคาร บีเอช ทาวเวอร และการกอสรางอาคารบํารุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก หักดวย (2) เงินปนผลรับจากบริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด 438 ลานบาท ในเกา
เดือนแรกของป 2552 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 677 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 414 ลาน
บาทในเกาเดือนแรกของป 2551 เนื่องจากการจายคืนเงินกูทั้งระยะสั้นและระยะยาวสุทธิ จํานวน 77 ลาน
บาทในเกาเดือนแรกของป 2552 เทียบกับการเบิกเงินกูยืมสุทธิ จํานวน 155 ลานบาทในเกาเดือนแรกของ
ป 2551 เป น ผลให บ ริ ษัท มี เ งิ น สดและรายการเที ยบเทา เงิน สดปลายงวด 276 ล า นบาท ณ วั น ที่ 30
กันยายน 2552 เทียบกับ 262 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ลดลงเปน 0.49 เทา เทียบกับ 0.54 เทา ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน สวนอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ลดลง เปน 0.36 เทา จาก
0.41 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
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