คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)

ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานของป 2552 โดยมี
รายได 9,338 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 8,882 ลานบาท ในป 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิ 1,246
ลานบาทในป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากกําไรสุทธิ 1,191 ลานบาทในป 2551 ทั้งนี้ รายละเอียดของ
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานมีดังตอไปนี้

1. งบกําไรขาดทุน
ในไตรมาส 4 ป 2552 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,358 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12
จาก 2,106 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2551 เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดย
รายไดจากผูปวยในเพิ่มขึ้นรอยละ 15 และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นรอยละ 11 จากงวดเดียวกันของป
กอน
รายไดอื่นลดลงเล็กนอย เปน 25 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2552 จาก 28 ลานบาทในไตรมาส 4
ป 2551 รายไดรวมในไตรมาส 4 ป 2552 เพิ่มขึ้นเปน 2,429 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12 จาก 2,173
ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2551 เทากับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาล
สําหรับไตรมาส 4 ป 2552 บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,439 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10
จาก 1,304 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2551 ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาลเล็กนอย
เนื่องจากการควบคุมตนทุนที่เขมงวดอยางตอเนื่อง และการประหยัดตอขนาด (economies of scale) ใน
ไตรมาสสี่ของป 2552 เนื่องจากจํานวนผูปวยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผูปวยชาวตางชาติ ดังนั้น กําไรขั้นตน
เพิ่มขึ้นรอยละ 15 เปน 919 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2552 จาก 802 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2551
เปนผลใหอัตรากําไรขั้นตนดีขึ้น เปน 39.0% ในไตรมาส 4 ป 2552 เทียบกับ 38.1% ในไตรมาส 4 ป
2551
บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร 391 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 16 จาก 338
ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2551 เพิ่มขึ้นสูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดรวม เนื่องจากมีการตั้งคาใชจายเกี่ยวกับ
โบนัสพนักงานเพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนกันยายน 2552 ใหเทากับอัตราที่จายในป 2551 เมื่อผลการดําเนินงาน
ของบริษัทดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีคาใชจายที่เกี่ยวกับบริษัทในเครือที่จัดตั้งใหม คือ บริษัทเอเชีย โกลเบิล
เฮลธ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทเพื่อหาโอกาสในการลงทุนในภูมิภาค และบริษัทเอเชีย โกลเบิล รีเสิรช จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทรับจางวิจัยทางการแพทย เปนผลใหกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
(EBITDA) ของบริษัทเพิ่มขึ้น เปน 557 ลานบาท ในไตรมาส 4 ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จาก 507 ลาน
บาทในไตรมาส 4 ป 2551 ส ว นอั ต รากํ า ไรก อ นหั ก ดอกเบี้ ย ภาษี ค า เสื่ อ มราคา และค า ตั ด จํ า หน า ย
(EBITDA margin) ลดลงเล็กนอยเปน 22.9% ในไตรมาส 4 ป 2552 เทียบกับ 23.3% ในไตรมาส 4 ป
2551
ในไตรมาส 4 ป 2552 บริษัทมีคาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 135 ลานบาท เทียบกับ 128 ลาน
บาทในไตรมาส 4 ป 2551 เนื่ อ งจากการทยอยปรั บ ปรุง ห อ งผู ป ว ย ซึ่ง เริ่ ม ในเดื อ นกุม ภาพั น ธ 2551
คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กนอย เปน 30 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2552 เทียบกับ 28 ลานบาทใน
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ไตรมาส 4 ป 2551 ถึงแมวายอดเงินกูยืมและอัตราดอกเบี้ยจะลดลง เนื่องจากบริษัทไดจายคา prepayment
fee จํานวน 12 ลานบาท เมื่อบริษัท refinance เงินกูยืมในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทมีภาษีเงินไดนิติบุคคล
106 ลานบาท ในไตรมาส 4 ป 2552 เทียบกับ 81 ลานบาท ในไตรมาส 4 ป 2551 ซึ่งคิดเปนอัตราภาษี
26.1% ในไตรมาส 4 ป 2552 และ 23.0% ในไตรมาส 4 ป 2551 โดยอัตราภาษีในไตรมาส 4 ป 2551
เปนอัตราที่ต่ํา เนื่องจากในป 2551 บริษัทใชประโยชนจากการประหยัดภาษีจากกรมสรรพากรในไตรมาส 4
ไตรมาสเดียว ในขณะที่ในป 2552 ไดมีการใชประโยชนดังกลาวตลอดทั้งป ทั้งนี้ ประโยชนทางภาษีที่บริษัท
ใช คือการที่กรมสรรพากรใหนํา 25% ของเงินลงทุนในสินทรัพยที่เขาเกณฑมาคํานวณเปนคาใชจายเพื่อหัก
ภาษีได
บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 0.2 ลานบาทในไตรมาส 4
ป 2552 เทียบกับ 21 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2551 ซึ่งสวนแบงกําไรจํานวน 0.2 ลานบาทในไตรมาส 4
ป 2552 เปนสวนแบงกําไรจากบริษัทซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด 0.9 ลานบาท หักดวยสวนแบงขาดทุนจากบริษัท
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 0.7 ลานบาท บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด มีสวนแบงกําไรเล็กนอย
เนื่องจากบริษัทไดหยุดดําเนินกิจการชั่วคราว สําหรับบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีสวน
แบงกําไรจากการดําเนินงาน 23 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2552 เทียบกับ 21 ลานบาทในไตรมาส 4 ป
2551 แตเนื่องจากมีการปรับรายการทางบัญชีประมาณ -22 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2552 ซึ่งเปนการ
ดอยคาของคาความนิยมของคลินิกในประเทศญี่ปุนของ Asia Renal Care (ARC) จากการที่บัญชีของคลินิก
ดังกลาว ไมไดรวมอยูในบัญชีของ ARC อีกตอไป และการดอยคาของโปรแกรมคอมพิวเตอรของบริษัท
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด หักดวยการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีของผูถือหุนสวนนอยของกลุม
Asian Hospital ในประเทศฟลิปปนส เปนผลใหบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดมีสวนแบง
ขาดทุนจํานวน 0.7 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2552
จากที่กลาวมาขางตน เปนผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิ 300 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2552 เพิ่มขึ้น
รอยละ 3 จาก 292 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2551 และอัตรากําไรสุทธิอยูที่ 12.3% ในไตรมาส 4 ป
2552 ลดลงจาก 13.3% ในไตรมาส 4 ป 2551
ในป 2552 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 9,069 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 8,629
ลานบาทในป 2551 เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดยรายไดจากผูปวยใน
เพิ่มขึ้นรอยละ 6 และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นรอยละ 7
รายไดอื่นเพิ่มขึ้นเปน 97 ลานบาทในป 2552 จาก 87 ลานบาทในป 2551 จากการขายสมาชิก
โครงการ “Healthy Living Club” ซึ่งเริ่มเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 รวมทั้งรายไดจากรานอาหาร “the Mezz”
ซึ่งเริ่มเปดใหบริการในอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก ในเดือนพฤษภาคม 2551 เชนกัน
รายไดรวมในป 2552 เทากับ 9,338 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 8,882 ลานบาทในป 2551 เพิ่มขึ้น
ในอัตราเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาล
บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 5,553 ลานบาท ในป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก 5,324
ลานบาทในป 2551 เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาลเนื่องจากการ
ควบคุมตนทุนอยางตอเนื่องทั้งป ดังนั้น กําไรขั้นตนของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 6 เปน 3,516 ลานบาทในป
2552 จาก 3,305 ลานบาทในป 2551 และมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่ 38.8% ในป 2552 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
38.3% ในป 2551
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คาใชจายในการบริหารของบริษัทในป 2552 อยูที่ 1,416 ลานบาท เทียบกับ 1,311 ลานบาทใน
ป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8 ซึ่งสูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายได เนื่องจากคาใชจายที่เกี่ยวกับบริษัทในเครือที่
จัดตั้งใหม คือ บริษัทเอเชีย โกลเบิล เฮลธ จํากัด และบริษัทเอเชีย โกลเบิล รีเสิรช จํากัด ดังนั้น กําไรกอนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) เพิ่มขึ้นรอยละ 5 เปน 2,258 ลานบาทในป
2552 จาก 2,155 ลานบาทในป 2551 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด
จําหนาย (EBITDA margin) อยูในอัตราใกลเคียงเดิม ที่ 24.2% ในป 2552 เทียบกับ 24.3% ในป 2551
ในป 2552 บริษัทมีคาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 539 ลานบาท มากกวา 459 ลานบาทในป
2551 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 17 เนื่องจากการเปดอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก ใน
เดือนพฤษภาคม 2551 และการทยอยปรับปรุงหองผูปวย ซึ่งเริ่มในเดือนกุมภาพันธ 2551 คาใชจายทาง
การเงินลดลงเปน 91 ลานบาทในป 2552 เทียบกับ 114 ลานบาทในป 2551 จากการลดลงของยอดเงิน
กูยืมกอนการ refinance และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง บริษัทมีภาษีเงินไดนิติบุคคล 444 ลานบาทในป 2552
เทียบกับ 440 ลานบาท ในป 2551 ซึ่งคิดเปนอัตราภาษี 27.1% ในป 2552 และ 27.4% ในป 2551
อัตราภาษีดังกลาว ต่ํากวาปกติเล็กนอย เนื่องจากบริษัทไดประโยชนจากการประหยัดภาษีจากกรมสรรพากร
ซึ่งใหบริษัทสามารถนํา 25% ของเงินลงทุนในสินทรัพยที่เขาเกณฑมาคํานวณเปนคาใชจายเพื่อหักภาษีได
บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 47 ลานบาทในป 2552
เทียบกับ 43 ลานบาทในป 2551 ซึ่งสวนแบงกําไร 47 ลานบาทในป 2552 ประกอบดวยสวนแบงกําไรจาก
บริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 43 ลานบาท และสวนแบงกําไรจากบริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด
4 ลานบาท ซึ่งการลดลงของสวนแบงกําไรจากบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดเปน 43 ลาน
บาทในป 2552 จาก 65 ลานบาทในป 2551เปนผลมาจากการปรับรายการทางบัญชีประมาณ -23 ลาน
บาทในไตรมาส 4 ป 2552 ซึ่งเปนการดอยคาของคาความนิยมของคลินิกในประเทศญี่ปุนของ Asia Renal
Care (ARC) จากการที่บัญชีของคลินิกดังกลาว ไมไดรวมอยูในบัญชีของ ARC อีกตอไป และการดอยคาของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรของบริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด หักดวยการเปลี่ยนวิธีการบันทึก
บัญชีของผูถือหุนสวนนอยของกลุม Asian Hospital ในประเทศฟลิปปนส ซึ่งเมื่อไมรวมการปรับรายการทาง
บัญชีดังกลาว สวนแบงกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อยูใกลเคียง
เดิม ที่ 67 ลานบาทในป 2552 เทียบกับ 65 ลานบาทในป 2551 สําหรับบริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด สวน
แบงกําไรเพิ่มขึ้นมาก เปน 4 ลานบาทในป 2552 เทียบกับสวนแบงขาดทุน 22 ลานบาทในป 2551 ซึ่งเปน
การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของจํานวนเงินจากการขายสินทรัพยใหกับกลุมไมโครซอฟทเปนเงินสกุล
ดอลลารสหรัฐ ตั้งแตไตรมาส 4 ป 2550 ที่ยังไมไดรับชําระ เนื่องจากการแข็งคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับ
เงินเหรียญสหรัฐ สวนในป 2552 บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด มีสวนแบงกําไรเล็กนอย จํานวน 4 ลานบาท
เนื่องจากบริษัทไดหยุดดําเนินกิจการชั่วคราว
จากที่ก ล า วมาข า งต น บริ ษัท มี กํา ไรสุ ท ธิ 1,246 ล า นบาทในป 2552 เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 5 จาก
1,191 ลานบาทในป 2551 และอัตรากําไรสุทธิอยูในระดับคงที่ ที่ 13.3% ทั้งป 2552 และ 2551
บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.41 บาทในไตรมาส 4 ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 3 จาก 0.40 บาท
ในไตรมาส 4 ป 2551 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานอยูที่ 1.71 บาทในป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 1.64 บาท
ในป 2551 เชนเดียวกัน บริษัทมีกําไรตอหุนแบบปรับลด 0.35 บาทในไตรมาส 4 ป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ
3 จาก 0.34 บาทในไตรมาส 4 ป 2551 สวนในป 2552 กําไรตอหุนแบบปรับลดอยูที่ 1.44 บาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 5 จาก 1.37 บาทในป 2551
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ไตรมาส
4/52
2,358

ไตรมาส
4/51
2,106

Y-o-Y
Growth
12%

รายไดรวม

2,429

2,173

กําไรขั้นตน

919

802

39.0%

38.1%

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล

(หนวย: ลานบาท)
2552
2551 Growth
9,069

8,629

5%

12%

9,338

8,882

5%

15%

3,516

3,305

6%

38.8%

38.3%

2,258

2,155

24.2%

24.3%

อัตรากําไรขั้นตน
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย (EBITDA)
อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม
ราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA Margin)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา
และบริษัทรวม
กําไรสุทธิ

557

507

22.9%

23.3%

0

21

-99%

47

43

9%

300

292

3%

1,246

1,191

5%

อัตรากําไรสุทธิ

12.3%

13.3%

13.3%

13.3%

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

0.41

0.40

3%

1.71

1.64

5%

กําไรตอหุนแบบปรับลด

0.35

0.34

3%

1.44

1.37

5%

10%

5%

2. งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน 1,332 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,142
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา เปน 658 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 จาก 494 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยสวนมากเปนการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
จากตะวันออกกลาง และการเพิ่มขึ้นของสัญญาประกันตางประเทศ เปนผลใหจํานวนวันเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เปน 26.7 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทียบกับ 25.6 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยไม
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เปน 7,235 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จาก 6,963 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2551 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิ น อาคารและอุปกรณ เปน 5,667 ลานบาท ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2552 จาก 5,374 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยจากการ
ปรับปรุงหองผูปวย ดังนั้นบริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น เปน 8,567 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
จาก 8,104 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 3,094 ลานบาท ลดลงจาก 3,239 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากการลดลงของเงินกูยืมที่มีการจายดอกเบี้ย (เงินกูยืมระยะสั้น +
เงินกูยืมระยะยาวรวมสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) เปน 1,620 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 จาก 1,885 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในป 2552 บริษัทไดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
ทั้งหมดใหกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จํานวน 1,685 ลานบาท โดยได refinance กับสถาบันการเงินอีกแหง
หนึ่งเปนจํานวน 1,430 ลานบาทในเดือนตุลาคม 2552 นอกจากนั้น บริษัทมีวงเงินกูระยะยาวเพิ่มขึ้นอีก
800 ลานบาท โดยทั้งสองวงเงินมีระยะเวลากู 7 ป โดยมี grace period 2 ป อัตราดอกเบี้ย MLR – 1.50%
ซึ่งต่ํากวาเดิม 0.25% นอกจากนี้ บริษัทมีวงเงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้น เปน 600 ลานบาท
ดวยจํานวนเงินกูและฐานะเงินสดที่ใกลเคียงเดิม และสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น อัตราสวนหนี้สิน
สุทธิตอทุน (Net debt to equity) ลดลงเปน 0.23 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จาก 0.31 เทา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 อัตราความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 24.8 เทาในป 2552
จาก 18.8 เทาในป 2551
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สวนของผูถือหุนของบริษัท เพิ่มขึ้นเปน 5,473 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จาก 4,865
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากกําไรสุทธิในป 2552 จํานวน 1,246 ลานบาท หักดวยเงิน
ปนผลจาย 584 ลานบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย (Average ROA) ในป 2552 อยูที่ 14.9%
และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ย (Average ROE) ยังคงสูงอยูที่ 24.1% ในป 2552
ในส ว นของทุ น หมุ น เวี ย น บริ ษั ท มี ร ะยะเวลาเก็ บ หนี้ เ ฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น เป น 26.7 วั น ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2552 จาก 25.6 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้จากตะวันออกกลาง
และสัญญาประกันตางประเทศ ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยของบริษัท ลดลงเล็กนอย เปน 12.5 วัน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 เมื่อเทียบกับ 13.2 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สวนระยะเวลาชําระหนี้เร็วขึ้น
เล็กนอย เปน 33.3 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จาก 34.0 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
(หนวย: ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชําระหนี้ เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (เทา)
(Net Debt to Equity)
อัตราความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
(Interest Coverage Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย (%)
(Average ROA)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลีย่ (%)
(Average ROE)

2552

2551

Growth

8,567
3,094
5,473
26.7
12.5
33.3

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

6%
-4%
12%

0.23

0.31

24.8

18.8

14.9

15.3

24.1

25.9

4. สภาพคลอง
ในป 2552 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 1,707 ลานบาท ใกลเคียงกับ
1,762 ลานบาท ในป 2551 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนลดลงเปน 824 ลานบาทในป 2552 จาก
1,440 ลานบาท ในป 2551 เนื่องจากในป 2551 บริษัทมีการจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ และจาย
ชําระเจาหนี้งานกอสรางและอุปกรณการแพทย ซึ่งเปนการซื้ออาคารบีเอช ทาวเวอร การกอสรางอาคาร
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก และการซื้ออุปกรณการแพทย บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
จัดหาเงิน 881 ลานบาทในป 2552 เทียบกับ 488 ลานบาทในป 2551 จากการจายเงินกูยืมระยะยาวคืน
ตามกําหนดของสัญญาเงินกูเดิมในป 2552 เปนผลใหบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด
อยูที่ 387 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทียบกับ 385 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้น อยูที่ 0.80 เทา จาก 0.54 เทา ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียน จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา
พรอมทั้งการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน จากการที่ไ มมีเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เนื่องจากเงินกูยืมระยะยาวใหม ซึ่งบริษัท refinance ในเดือนตุลาคม 2552 มี grace period เปนเวลาสองป
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เชนเดียวกัน สวนอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นเปน 0.63 เทา เทียบ
กับ 0.41 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา
(หนวย: ลานบาท)
2552
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

1,707
-824
-881
2
387
0.80
0.63

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