คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)

ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ป
2553 โดยมีรายไดรวม 2,628 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13 จาก 2,328 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2552
บริษัทมีกําไรสุทธิ 369 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 9 จากกําไรสุทธิ 338 ลานบาทใน
ไตรมาส 1 ป 2552 ทั้งนี้ รายละเอียดของคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานมี
ดังตอไปนี้
1. งบกําไรขาดทุน
ในไตรมาส 1 ป 2553 บริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,554 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13
จาก 2,261 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องของกิจการโรงพยาบาล โดย
รายไดจากผูปวยในเพิ่มขึ้นรอยละ 18 และรายไดจากผูปวยนอกเพิ่มขึ้นรอยละ 7 จากชวงเดียวกันของปกอน
รายไดอื่นเพิ่มขึ้นเปน 27 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2553 จาก 25 ลานบาทในไตรมาส 1 ป
2552 รายไดรวมในไตรมาส 1 ป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 2,628 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13 จาก 2,328 ลาน
บาทในไตรมาส 1 ป 2552 เทากับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาล
สําหรับไตรมาส 1 ป 2553 บริษัทมีตนทุนกิจการโรงพยาบาล 1,511 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10
จาก 1,370 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของรายไดจากกิจการโรงพยาบาลเล็กนอย
เนื่องจากการควบคุมตนทุนที่เขมงวดอยางตอเนื่องและการประหยัดตอขนาด (economies of scale) ใน
ไตรมาสหนึ่งของป 2553 เนื่องจากจํานวนผูปวยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผูปวยชาวตางชาติ ดังนั้น กําไรขั้นตน
เพิ่มขึ้นรอยละ 17 เปน 1,043 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2553 จาก 891 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552
เปนผลใหอัตรากําไรขั้นตนดีขึ้น เปน 40.8% ในไตรมาส 1 ป 2553 เทียบกับ 39.4% ในไตรมาส 1 ป
2552
บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร 408 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 26 จาก 324
ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 เพิ่มขึ้นสูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดรวม แตเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ป
2552 คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก 391 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2552 โดยการเพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันในป 2552 เปนผลจากการตั้งคาใชจายเกี่ยวกับโบนัสพนักงานเพิ่มขึ้นในป 2553 เพื่อให
กลับมาอยูในระดับปกติตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีคาใชจายที่เกี่ยวกับบริษัทในเครือที่
จัดตั้งใหม คือ บริษัทเอเชีย โกลเบิล เฮลธ จํากัด (AGH) ซึ่งเปนบริษัทเพื่อหาโอกาสในการลงทุนในภูมิภาค
และบริษัทเอเชีย โกลเบิล รีเสิรช จํากัด (AGR) ซึ่งเปนบริษัทรับจางวิจัยทางการแพทย เปนผลใหกําไรกอนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ของบริษัทเพิ่มขึ้น เปน 679 ลานบาทในไตรมาส
1 ป 2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 11 จาก 611 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 สวนอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย
ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA margin) ลดลงเล็กนอยเปน 25.8% ในไตรมาส 1 ป
2553 เทียบกับ 26.3% ในไตรมาส 1 ป 2552
ในไตรมาส 1 ป 2553 บริษัทมีคาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 141 ลานบาท เทียบกับ 133 ลาน
บาทในไตรมาส 1 ป 2552 เนื่องจากการทยอยปรับปรุงหองผูปวยในและศูนยสูติ-นรีเวชใหม คาใชจายทาง
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การเงินลดลง เปน 16 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2553 เทียบกับ 23 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 จาก
การลดลงของยอดเงินกูยืมจากการจายคืนเงินกูตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาเงินกูเดิม และอัตราดอกเบี้ย
ที่ลดลงจากการ refinance เงินกู ซึ่งเปนผลใหอัตราดอกเบี้ยลดลงจาก MLR–1.50% เปน MLR–1.25%
บริษัทมีภาษีเงินไดนิติบุคคล 164 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2553 เทียบกับ 131 ลานบาทในไตรมาส 1 ป
2552 ซึ่งคิดเปนอัตราภาษี 31.3% ในไตรมาส 1 ป 2553 และ 28.8% ในไตรมาส 1 ป 2552 โดยอัตรา
ภาษีในไตรมาส 1 ป 2553 เปนอัตราที่สูง เนื่องจากบริษัทที่เพิ่งเริ่มกิจการสองบริษัท คือ AGH และ AGR
ซึ่งมีผลขาดทุน และยังไมมีภาระภาษีเกิดขึ้น
บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 10 ลานบาทในไตรมาส 1
ป 2553 เทียบกับ 14 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 ซึ่งสวนแบงกําไรจํานวน 10 ลานบาทในไตรมาส 1
ป 2553 เป น ส ว นแบ ง กํ า ไรจากบริ ษั ท ซี ดี อี เทรดดิ้ ง จํ า กั ด 1 ล า นบาท และส ว นแบ ง กํ า ไรจากบริ ษั ท
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 9 ลานบาท บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด มีสวนแบงกําไรเล็กนอย
เนื่องจากบริษัทไดหยุดดําเนินกิจการชั่วคราว สําหรับบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีสวน
แบงกําไร 9 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2553 เทียบกับ 12 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 ในไตรมาส 1 ป
2553 บริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดมีการปรับรายการทางบัญชีเพิ่มเติม -5.6 ลานบาท ซึ่ง
เกี่ยวกับคลินิกในประเทศญี่ปุนของ Asia Renal Care เมื่อไมรวมรายการปรับปรุงดังกลาวแลว บริษัท
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดมีสวนแบงกําไรจากการดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 2553 จํานวน 15
ลานบาท เทียบกับ 12 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552
จากที่กลาวมาขางตน เปนผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิ 369 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2553 เพิ่มขึ้น
รอยละ 9 จาก 338 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 และอัตรากําไรสุทธิอยูที่ 14.0% ในไตรมาส 1 ป
2553 ลดลงเล็กนอยจาก 14.4% ในไตรมาส 1 ป 2552
บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.51 บาทในไตรมาส 1 ป 2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จาก 0.46
บาทในไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมีกําไรตอหุนแบบปรับลด 0.43 บาทในไตรมาส 1 ป 2553 เพิ่มขึ้นรอย
ละ 10 จาก 0.39 บาทในไตรมาส 1 ป 2552

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
อัตรากําไรขั้นตน
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด
จําหนาย (EBITDA)
อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด
จําหนาย (EBITDA Margin)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวม
กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนแบบปรับลด

ไตรมาส
1/53
2,554
2,628
1,043
40.8%

(หนวย: ลานบาท)
ไตรมาส
Y-o-Y
1/52
Growth
2,261
13%
2,328
13%
891
17%
39.4%
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10
369
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338
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10%
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2. งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน 1,654 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,332 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและลูกหนี้การคา
โดยลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นเปน 825 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 จาก 658 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 โดยสวนมากเปนการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้จากตะวันออกกลางและการเพิ่มขึ้นของสัญญาประกัน
ตางประเทศ เปนผลใหจํานวนวันเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เปน 29.9 วัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เทียบกับ
26.7 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเปน 7,321 ลานบาท ณ วันที่ 31
มีนาคม 2553 จาก 7,235 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ เปน 5,763 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 จาก 5,667 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 จากการเพิ่มขึ้นของสิน ทรัพยจากการปรับปรุงหองผูปวยและศูน ยสูติ-นรีเ วชใหม ดังนั้น บริษัทมี
สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น เปน 8,975 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 จาก 8,567 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552
บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 จํานวน 3,164 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,094 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน เชน
คาธรรมเนียมแพทยคางจายและภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย เงินกูยืมที่มีการจายดอกเบี้ย (เงินกูยืมระยะ
สั้น + เงินกูยืมระยะยาว) ลดลงเปน 1,430 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 จาก 1,620 ลานบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากบริษัทจายคืนเงินกูระยะสั้น ดวยยอดเงินกูที่ลดลง ฐานะเงินสดที่เพิ่มขึ้น
และสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) ลดลงเปน 0.16 เทา ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2553 จาก 0.23 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราความสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 43.2 เทาในไตรมาส 1 ป 2553 จาก 24.8 เทาในป 2552 เนื่องจากบริษัท
ไมมียอดเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปในไตรมาส 1 ป 2553 เนื่องจากเงินกูยืมระยะยาว
ที่ refinance มีระยะเวลาปลอดชําระเงินตน 2 ป และการลดลงของดอกเบี้ยจาย
สวนของผูถือหุนของบริษัท เพิ่มขึ้นเปน 5,811 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 จาก 5,473
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จากกําไรสุทธิในไตรมาส 1 ป 2553 จํานวน 369 ลานบาท อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ยปรับเทียบเต็มป (Annualized Average ROA) ในไตรมาส 1 ป 2553 อยูที่
16.8% และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ยปรับเทียบเต็มป (Annualized Average ROE) ยังคงสูงอยูที่
26.2% ในไตรมาส 1 ป 2553
(หนวย: ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (เทา)
(Net Debt to Equity)

31 มี.ค. 53
8,975
3,164
5,811
29.9
12.2
32.8

31 ธ.ค. 52
8,567
3,094
5,473
26.7
12.5
33.3

0.16

0.23

ไตรมาส 1/53
อัตราความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) (Interest
Coverage Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ยปรับเทียบเต็มป (%)
(Annualized Average ROA)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ยปรับเทียบเต็มป (%)
(Annualized Average ROE)

Growth
5%
2%
6%

ป 2552

43.2

24.8

16.8

14.9

26.2

24.1
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4. สภาพคลอง
ในไตรมาส 1 ป 2553 บริษัทมีก ระแสเงิน สดจากกิจ กรรมดํา เนิน งานจํ า นวน 547 ลา นบาท
ใกลเคียงกับ 531 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนอยูในระดับใกลเคียง
เดิม ที่ 204 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2553 เทียบกับ 205 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมี
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 206 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2553 ลดลงจาก 359 ลานบาทใน
ไตรมาส 1 ป 2552 เนื่องจากในไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมีการจายเงินกูยืมระยะยาวคืนตามกําหนดของ
สัญญาเงินกูเดิม ในขณะที่สัญญาเงินกูใหมที่บริษัทได refinance ไปมีระยะเวลาปลอดชําระเงินตน 2 ป เปน
ผลใหบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดอยูที่ 523 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
เทียบกับ 351 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เพิ่มขึ้น อยูที่ 0.95 เทา จาก 0.80 เทา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียน จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดและลูกหนี้การคา เชนเดียวกัน สวนอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 มีนาคม
2553 เพิ่มขึ้นเปน 0.78 เทา เทียบกับ 0.63 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
(หนวย: ลานบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

ไตรมาส 1/53
547
-204
-206
136
523
31 มี.ค. 53
0.95
0.78

ไตรมาส 1/52
531
-205
-359
-33
351
31 ธ.ค. 52
0.80
0.63
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