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คาอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 4 ปี 2554 และปี
2554
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 4 ปี 2554 และปี 2554
29 กุมภำพันธ์ 2555
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงานของไตรมาส 4 ปี 2554 โดยมีรายได้
รวม 2,576 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.6 จาก 2,535 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2553 เนื่องจากสถานการณ์น ้าท่วมได้ สง่ ผล
กระทบทาให้ จานวนผู้ป่วยลดลงและมีคา่ ใช้ จ่ายทีเ่ พิ่มขึ ้นในไตรมาส 4 ปี 2554 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 374 ล้ านบาท ในไตรมาส
4 ปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.5 จากกาไรสุทธิ 345 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2553 อัตรากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 14.4 ในไตร
มาส 4 ปี 2554 เพิม่ ขึ ้นจากร้ อยละ 13.5 ในไตรมาส 4 ปี 2553
กาไรสุทธิในไตรมาส 4 ปี 2554 รวมรายการพิเศษที่เกี่ยวข้ องกับการจัดโครงสร้ างของกลุม่ ธุรกิจใหม่ โดยมุง่ เน้ นที่
การขยายธุรกิจภายในประเทศ ซึง่ รวมถึงการขายสินทรัพย์ของบริษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BIL) และขาย
เงินลงทุนบางส่วนของ บริ ษัท บารุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จากัด (BMC) ซึง่ จะได้ กล่าวถึงในหัวข้ อรายการพิเศษ หาก
ตัดรายการพิเศษแล้ ว บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 291 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 ลดลงร้ อยละ 15.5 จากกาไรสุทธิ 345 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 4 ปี 2553 อัตรากาไรสุทธิหลังตัดรายการพิเศษอยูท่ ี่ร้อยละ 11.2 ในไตรมาส 4 ปี 2554
สาหรับปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ รวม 11,306 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.4 จาก 10,056 ล้ านบาท ในปี 2553
บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 1,588 ล้ านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.2 จาก 1,258 ล้ านบาท ในปี 2553 อัตรากาไรสุทธิอยู่ที่
ร้ อยละ 13.9 ในปี 2554 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 12.5 ในปี 2553 หากตัดรายการพิเศษแล้ ว บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 1,555 ล้ านบาท
ในปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.7 จาก 1,321 ล้ านบาท ในปี 2553 อัตรากาไรสุทธิหลังตัดรายการพิเศษอยู่ที่ ร้อยละ 13.7 ใน
ปี 2554 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 13.1 ในปี 2553
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้
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งบกำไรขำดทุน
ไตรมำส 4 ปี 2554
ในไตรมาส 4 ปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 2,504 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.9 จาก 2,481
ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2553 จากสถานการณ์น ้าท่วมในหลายพื ้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลส่งผลให้ จานวน
ผู้ป่วยทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกลดลงในไตรมาส 4 ปี 2554 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ดีรายได้ เฉลี่ย
ต่อผู้ป่วยในเพิ่มขึน้ ในไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ่งเป็ นผลมาจากจานวนวันนอนที่นานขึ ้นและการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มโรค
รายได้ จากผู้ป่วยนอกลดลงร้ อยละ 7.0 ในขณะที่รายได้ จากผู้ในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยรายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 51.0 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 49.0 ต่อรายได้ รวม หากแบ่งตาม
เชือ้ ชาติ รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 55.8 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 44.2 ต่อ
รายได้ รวม สถานการณ์น ้าท่วมส่งผลกระทบเป็ นอย่างมากต่อจานวนผู้ป่วยและรายได้ ผ้ ปู ่ วยทังจากผู
้
้ ป่วยต่างประเทศและ
จากผู้ป่วยนอก
รายได้ จากค่าเช่าอยู่ที่ 27 ล้ านบาทในไตรมาส 4 ปี 2554 ลดลงจาก 31 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2553 รายได้
อื่นเพิ่มขึ ้นเป็ น 45 ล้ านบาทในไตรมาส 4 ปี 2554 เพิ่มขึ ้นเป็ นอย่างมากมากจาก 24 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2553
เนื่องจากดอกเบีย้ รั บและกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึน้ รายได้ รวมในไตรมาส 4 ปี 2554 อยู่ที่ 2,576 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.6 จาก 2,535 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2553
ในไตรมาส 4 ปี 2554 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 1,569 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.8 จาก 1,512 ล้ าน
บาทในไตรมาส 4 ปี 2553 ซึง่ เป็ นผลมาจากจานวนเงินที่จ่ายเป็ นค่าบรรเทาอุทกภัยหรื อผลประโยชน์อื่นๆที่จ่ายให้ พนักงาน
และรายจ่ายหรื อรายการปรับปรุงที่เกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายพนักงาน ดังนัน้ กาไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ 935 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554
ลดลงร้ อยละ 3.6 จาก 969 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2553 เป็ นผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นอยู่ที่ร้อยละ 37.3 ในไตรมาส 4 ปี
2554 เทียบกับร้ อยละ 39.1 ในไตรมาส 4 ปี 2553
ในไตรมาส 4 ปี 2554 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร 454 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.1 จาก 391 ล้ านบาท ใน
ไตรมาส 4 ปี 2553 ซึ่งเป็ นผลมาจากหลายปั จจัย รวมทังจ
้ านวนเงินที่จ่ายเป็ นค่าบรรเทาอุทกภัยหรื อผลประโยชน์อื่นๆ
ที่จ่ายให้ พนักงานและรายจ่ายหรื อรายการปรับปรุ งที่เกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายพนักงาน การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และค่าที่
ปรึกษากฎหมายของโครงการต่างๆ ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของ
บริ ษัทในไตรมาส 4 ปี 2554 อยู่ที่ 543 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.0 จาก 632 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2553 เป็ นผลให้
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA margin) อยู่ที่ร้อยละ 21.2 ใน ไตรมาส 4 ปี
2554 เทียบกับร้ อยละ 24.9 ในไตรมาส 4 ปี 2553
ไตรมาส 4 ปี 2554 บริ ษัทมีค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย 166 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับ 157 ล้ านบาทใน
ไตรมาส 4 ปี 2553 เป็ นผลจากการลงทุนในแผนการปรับปรุ งและก่อสร้ างอาคารของโรงพยาบาล บริ ษัทมีส่วนแบ่งกาไร
จากเงินลงทุนในการร่วมค้ าและบริ ษัทร่วมจานวน 14 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 เทียบกับ 10 ล้ านบาทในไตรมาส 4
ปี 2553 ซึ่งแบ่งเป็ นส่วนแบ่งกาไรจากกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 37 ล้ านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท บารุ ง
ราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BIL) 23 ล้ านบาท โดยส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(BIL) ได้ รับผลกระทบจากรายการพิเศษซึง่ จะได้ กล่าวถึงในหัวข้ อรายการพิเศษ
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินอยูท่ ี่ 61 ล้ านบาทในไตรมาส 4 ปี 2554 เพิ่มขึ ้นจาก 18 ล้ านบาทในไตรมาส 4 ปี 2553 โดย
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินในไตรมาส 4 ปี 2554 จานวน 41 ล้ านบาท เกิดจากดอกเบี ้ยจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนสาหรับ
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รายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) หรื อ กลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ในวันที่
18 มีนาคม 2554
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คลติดลบ 35 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 ลดลงจาก 123 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี
2553 เป็ นผลมาจากการขาดทุนทางภาษี จานวน 106 ล้ านบาท จากการขายเงินลงทุนบางส่วนของ บริ ษัท บารุ งราษฎร์
เมดิคอล เซ็นเตอร์ จากัด (BMC)
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 0.51 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.5 จาก 0.47 บาท ในไตรมาส 4
ปี 2553 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 0.43 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.5 จาก 0.40 บาท ในไตรมาส 4
ปี 2553

ปี 2554
ในปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 11,015 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.5 จาก 9,794 ล้ านบาทใน
ปี 2553 รายได้ ที่เติบโตเป็ นผลมาจากรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เติบโตดีในช่วงเก้ าเดือนแรกก่อนที่จะได้ รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ น ้าท่วมในไตรมาส 4 ปี 2554 จานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ ้นจากปี 2553 เป็ นผลจากการเติบโตของกลุ่มผู้ป่วย
ต่างประเทศและกลุม่ ผู้ป่วยนอกที่เป็ นผู้ป่วยภายในประเทศ ในปี 2554 รายได้ จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.6 ในขณะที่
รายได้ จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 49.7 ในขณะ
ที่รายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 50.3 ต่อรายได้ รวมของปี 2554 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศ
คิดเป็ นร้ อยละ 59.1 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 40.9 ต่อรายได้ รวม

รายได้ จากค่าเช่าอยู่ที่ 121 ล้ านบาทในปี 2554 ลดลงจาก 130 ล้ านบาท ในปี 2553 รายได้ อื่นเพิ่มขึ ้นเป็ น 170
ล้ านบาท ในปี 2554 จาก 119 ล้ านบาท ในปี 2553 เนื่องจากดอกเบี ้ยรับและกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ ้น รายได้
รวมในปี 2554 อยูท่ ี่ 11,306 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.4 จาก 10,056 ล้ านบาท ในปี 2553
ในปี 2554 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 6,599 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.6 จาก 5,912 ล้ านบาท ในปี
2553 ซึง่ เป็ นสัดส่วนเดียวกับการเติบโตของรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล ดังนัน้ กาไรขันต้
้ นจึงอยู่ที่ 4,416 ล้ านบาท ในปี
2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.8 จาก 3,882 ล้ านบาทในปี 2553 เป็ นผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นอยู่ที่ร้อยละ 40.1 ในปี 2554 เทียบ
กับร้ อยละ 39.6 ในปี 2553
บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร 1,859 ล้ านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.7 จาก 1,679 ล้ านบาท ในปี 2553
ซึง่ ต่ากว่าการเพิ่มขึ ้นของรายได้ รวม กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทใน
ปี 2554 อยูท่ ี่ 2,819 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.1 จาก 2,450 ล้ านบาท ในปี 2553 เป็ นผลให้ อตั รากาไรก่อนหักดอกเบี ย้
ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA margin) เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 25.0 ในปี 2554 เทียบกับร้ อยละ 24.4 ในปี
2553
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ปี 2554 บริ ษัทมีคา่ เสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย 648 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับ 596 ล้ านบาท ในปี 2553 เป็ น
ผลจากการลงทุนในแผนการปรับปรุงและก่อสร้ างอาคารของโรงพยาบาล บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
และบริ ษัทร่วมจานวน 83 ล้ านบาท ในปี 2554 เทียบกับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้ าและบริ ษัทร่ วมจานวน
35 ล้ านบาท ในปี 2553 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ าและบริ ษัทร่ วมในปี 2554 และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิ น
ลงทุนในการร่ วมค้ าและบริ ษัทร่ วมในปี 2553 ได้ รับผลกระทบจากรายการพิเศษซึ่งจะได้ กล่าวถึงในหัวข้ อรายการพิเศษ
ในปี 2554 มีสว่ นแบ่งกาไรจากกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 129 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินอยู่ที่ 189 ล้ านบาทในปี 2554 เพิ่มขึน้ จาก 68 ล้ านบาท ในปี 2553 โดยค่าใช้ จ่ายทาง
ทางการเงินในปี 2554 จานวน 111 ล้ านบาท เกิดจากดอกเบี ้ยจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนสาหรับ รายการเข้ าซื ้อหุ้น
สามัญของ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) หรื อ กลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2554
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 506 ล้ านบาทในปี 2554 เทียบกับ 507 ล้ านบาท ในปี 2553 ซึ่งคิดเป็ นอัตราภาษี
ร้ อยละ 25.2 ในปี 2554 และร้ อยละ 28.2 ในปี 2553 อัตราภาษี ที่ต่าลงในปี 2554 เกิดจากการขายเงินลงทุนบางส่วนของ
บริ ษัท บารุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จากัด (BMC) ในไตรมาส 4 ปี 2554 เป็ นผลให้ เกิดการขาดทุนทางภาษี จานวน 106
ล้ านบาท หักกลบกับภาษี เงินได้ ของหุ้นปั นผลจากกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จานวน 25 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทเข้ า
ถือหุ้นในกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เป็ นระยะเวลาน้ อยกว่า 3 เดือนนับจากวันประกาศจ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 2.18 บาท ในปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.2 จาก 1.73 บาทในปี 2553 บริ ษัทมีกาไร
ต่อหุ้นแบบปรับลด 1.83 บาท ในปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.2 จาก 1.45 บาท ในปี 2553
ไตรมำส
4/54

ไตรมำส
4/53

เปลี่ยนแปลง

ปี 2554

ปี 2553

เปลี่ยนแปลง

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

2,504

2,481

0.9%

11,015

9,794

12.5%

รายได้ รวม
กาไรขันต้
้ น
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ าและ
บริษัทร่วม

2,576
935

2,535
969

1.6%
-3.6%

11,306
4,416

10,056
3,882

12.4%
13.8%

543

632

-14.0%

2,819

2,450

15.1%

14

10

38.9%

83

-35

NA

กาไรสุทธิ

374

345

8.5%

1,588

1,258

26.2%

อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ ม
ราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin)
อัตรากาไรสุทธิ

37.3%

39.1%

40.1%

39.6%

21.2%
14.4%

24.9%
13.5%

25.0%
13.9%

24.4%
12.5%

กำไรต่ อหุ้น
(หน่ วย: บำท)

ไตรมำส
4/54

ไตรมำส
4/53

เปลี่ยนแปลง

ปี 2554

ปี 2553

เปลี่ยนแปลง

0.51
0.43

0.47
0.40

8.5%
8.5%

2.18
1.83

1.73
1.45

26.2%
26.2%

งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย: ล้ ำนบำท)

กาไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด
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งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน 2,704 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 1,855 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 จากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 633 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นเป็ น
1,110 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จาก 946 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็ นผลมาจากรายได้ ที่สงู ขึ ้น
ของกลุม่ ลูกหนี ้จากตะวันออกกลาง จานวนวันเก็บหนี ้เฉลีย่ อยูท่ ี่ 37.2 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทียบกับ 33.5 วัน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 10,768 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จาก 7,297 ล้ าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม จากการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญกลุม่ โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ และจากการลงทุนในแผนการปรับปรุงและก่อสร้ างอาคารของโรงพยาบาล ดังนัน้ บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น
เป็ น 13,473 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จาก 9,152 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริ ษัทมีหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จานวน 6,739 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 3,082 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยื มระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 3,570 ล้ านบาท จากการเข้ าซื ้อหุ้น
สามัญกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และการเพิ่มขึ ้นของการสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจานวน 278 ล้ าน
บาทจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี ในเดือนธันวาคม ปี 2554 เงินกู้ยืมระยะสันและเงิ
้
นกู้ยืมระยะยาวถูก
ชาระคืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนดทังจ
้ านวน ด้ วยการออกหุ้นกู้อายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี เป็ นจานวนเงิน 1,500 ล้ านบาท 1,000
ล้ านบาท และ 2,500 ล้ านบาท ด้ วยอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.13 ร้ อยละ 4.59 และร้ อยละ 4.97 ตามลาดับ โดยมีอตั รา
ดอกเบี ้ยเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักอยู่ที่ร้อยละ 4.64 TRIS Rating ได้ ยืนยันการจัดอันดับของบริ ษัทที่ระดับ “A” และมีแนวโน้ ม
อันดับเครดิตที่ “Stable” และได้ จดั อันดับ “A” สาหรับหุ้นกู้ดงั กล่าวทังหมด
้
เงินที่ได้ จากการออกหุ้นกู้ได้ นามาชาระคืนเงิน
กู้ยืมดังกล่าว และไม่ได้ สง่ ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของหนี ้สินรวมของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ การเพิ่มขึ ้นเป็ น 3,425
ล้ านบาท ของเงินกู้ยืมที่มีการจ่ายดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จาก 1,530 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เกิดจากการกู้ยืมเงินกู้ยืมเงินเพื่อเข้ าซื ้อหุ้นสามัญกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ด้ วยยอดเงินกู้ที่เพิ่มขึ ้นส่งผลให้ อตั ราส่วน
หนี ้สินสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) เพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ 0.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จาก 0.2 เท่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัท อยู่ที่ 14.9 เท่าในปี 2554 จาก 35.9 เท่าใน ปี 2553
การลดลงของอัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยเป็ นผลจากดอกเบี ้ยจ่ายที่สงู ขึ ้น
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2011 มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ของหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ รวมถึงการยกเลิกเงื่อนไขที่ห้ามมิให้ บริ ษัทก่อหนี ้สินใดๆและเป็ นหนี ้โดยปราศจากการยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ การขยายระยะเวลาหุ้นกู้แปลงสภาพออกไปอีก 5 ปี ซึง่ จะครบกาหนดวันที่ 23
สิงหาคม 2560 และให้ หลักประกันสิ ้นสุดระยะเวลาเท่าเดิมคือ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2555
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพิ่มขึ ้นเป็ น 6,734 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จาก 6,069 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากบริ ษัทมีกาไรสุทธิ ในปี 2554 จานวน 1,588 ล้ านบาท หักกลบกับผลสะสมจากการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานจานวน 276 ล้ านบาท เงินปั นผลจ่ายจานวน 694 ล้ าน
บาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยปรับเทียบเต็มปี (Annualized Average ROA) ของปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 14.0
และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลีย่ ปรับเทียบเต็มปี (Annualized Average ROE) ของปี 2554 อยูท่ ี่ร้อยละ 24.8
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หน่วย: ล้ านบาท

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 53

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

13,473

9,152

47.2%

หนี ้สินรวม

6,739

3,082

118.6%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

6,734

6,069

10.9%

ปี 2554

ปี 2553

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

37.2

33.5

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

13.2

12.7

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

30.1

32.8

อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุน (เท่า) (Net Debt to Equity)

0.6

0.2

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)*

14.9

35.9

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

14.0%

14.2%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)
24.8%
21.8%
*ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) หรื อ กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ที่นามาคานวนอัตรา
ความสามารถชาระดอกเบี ้ย คื อ 111 ล้านบาท โดยคิ ดจากจานวนวันทีเ่ หลื อหลังการเข้าซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวเสร็ จสิ้ น หากทาการคิ ดผลกระทบของค่าใช้จ่ายทาง
การเงิ นจากรายการดังกล่าวแบบเต็มระยะเวลาแล้ว ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะอยู่ที่ประมาณ 140 ล้านบาทและอัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ยจะเท่ากับ 12.9 เท่า

สภำพคล่ อง
ในปี 2554 บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 1,879 ล้ านบาท จาก 1,648 ล้ านบาท ในปี
2553 กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนอยู่ที่ 3,945 ล้ านบาท ในปี 2554 จาก 665 ล้ านบาท ในปี 2553 เนื่องจาก
ผลกระทบของรายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ การลงทุนในแผนการปรับปรุงและก่อสร้ างอาคารของ
โรงพยาบาล และเงินสดรับคืนทุนจากการลดทุนของ บริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BIL) จานวน 613 ล้ าน
บาท บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 2,700 ล้ านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ ้นจากเงินสดสุทธิใช้ ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน 742 ล้ านบาท ในปี 2553 จากการกู้ยืมเงินเพื่อเข้ าซื ้อหุ้นสามัญกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จานวน
3,570 ล้ านบาท เป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยูท่ ี่ 1,261 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 เทียบกับ 627 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ ้นเป็ น 1.8 เท่า เทียบกับ 1.1 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 เนื่องจากการชาระคืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนดทังจ
้ านวน ในขณะที่อตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 เพิ่มขึ ้นเป็ น 1.6 เท่า เทียบกับ 1.0 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
หน่ วย: ล้ ำนบำท

ปี 2554

ปี 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

1,879

1,648

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

-3,945

-665

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2,700

-742

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ

633

241

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

1,261

627

30-ธ.ค.- 54

31-ธ.ค.- 53

1.8
1.6

1.1
1.0

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
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รำยกำรพิเศษ
บริ ษัทและบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BIL) ได้ ดาเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างองค์กรโดย
มุ่งเน้ นที่กลยุทธ์ ใหม่ที่เน้ นการขยายโอกาสทางธุรกิจภายในประเทศไทย และพิจารณาคัดเลือกอย่างมากขึ ้นในการขยาย
ธุรกิจในต่างประเทศ การปรับเปลีย่ นนี ้รวมถึงการตัดสินใจขายผลประโยชน์ในบริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ (AHI) การไม่
ต่อสัญญาการบริ หารจัดการ Mafraq Hospital ในอาบูดาบี และอยู่ในขันตอนกระบวนการลดทุ
้
นซึ่งจะส่งผลให้ BIL จะ
หยุดการดาเนินการภายในปี 2012 นอกจากนี ้ตามแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างองค์กร บริ ษัทตัดสินใจขายเงินลงทุน
บางส่วนของบริ ษัท บารุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จากัด (BMC)
บริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BIL)
บริ ษัท มีรายการพิ เศษในไตรมาส 2 ปี 2553 จานวน 63 ล้ า นบาท และรายการพิ เศษในไตรมาส 2 ปี 2554
จานวน 50 ล้ านบาท โดยในปี 2553 บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BIL) ได้ ทาการขายเงินลงทุนในกลุ่ม
เอเชีย เรแนล แคร์ (ARC) ซึง่ BIL ได้ ถือหุ้นโดยอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ 100 ทาให้ บริ ษัทมีสว่ นแบ่งขาดทุนจาก BIL จานวน
59 ล้ านบาท เนื่องมาจากขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจานวน 63 ล้ านบาท ซึง่ เกิดขึ ้นเมื่อ BIL ขายเงินลงทุนใน ARC
และผลจากการขายเงินลงทุนใน ARC นี ้เอง ทาให้ BIL มีฐานะเงินสดมากกว่าความต้ องการใช้ เงิน BILจึงทาการลดทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ วเพื่อคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นการสะท้ อนถึงการบริ หารงานที่โปร่ งใส และมีการกากับดูแล
กิจการที่ดี
เงินสดคงเหลือของกลุม่ บริ ษัท BIL อยู่ในบริ ษัทย่อยที่ถือโดย BIL ในสัดส่วนร้ อยละ 100 คือ บริ ษัท บารุ งราษฎร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ ้งส์ (ฮ่องกง) จากัด (BIHL) ซึง่ BIHL เคยถือหุ้นใน ARC และ BIHL ซื ้อหุ้นคืนกลับจาก BIL เพื่อเป็ น
ส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ในการลดทุนของ BIL บริ ษัทรับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนจากรายการซื ้อหุ้นคืนของ BIHL อันเนื่องมาจากส่วน
ต่างจากการแปลงค่างบการเงิน หักกลบกับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการจ่ายคืนเงินกู้ระหว่าง BIL และ BIHL ส่งผล
ให้ บริ ษัทรับรู้ สว่ นแบ่งขาดทุนจานวน 50 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของส่วนแบ่งขาดทุนจาก BIL จานวน 45 ล้ านบาท ใน
ไตรมาส 2 ปี 2554
รายการซื ้อหุ้นคืนดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์ การลดทุนของ BIL ทังนี
้ ้ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 BIL ได้
ลดจานวนหุ้นทุน จากจานวน 3,199,336,700 บาท เป็ นจานวน 1,176,000,000 บาท หลังจากตัดกับขาดทุนสะสม BIL ได้
ทาการจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2554 เป็ นจานวน 1,945 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ รับเงินคืนจาก BIL จานวน
613 ล้ านบาท
บริ ษัทมีรายการพิเศษในไตรมาส 4 ปี 2554 จานวน 24 ล้ านบาท จากการที่ BIL ได้ ทาการขายเงินลงทุนในบริ ษัท
เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ (AHI) ซึ่ง BIL ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 56.5 ในเดือนธันวาคม 2554 ผลจากการขายเงินลงทุน
ดังกล่าวทาให้ บริ ษัทมีสว่ นแบ่งขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจานวน 40 ล้ านบาท การตัดสินใจขายผลประโยชน์ใน
AHI ส่งผลให้ BIL มีเงินสดคงเหลือซึง่ คณะกรรมการของ BIL กาลังอยูใ่ นขันตอนของการติ
้
ดตามกระบวนการลดทุนต่อไป
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บริ ษัท บารุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จากัด (BMC)
รายการพิเศษจานวน 106 ล้ านบาท จากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลซึง่ เกิดขึ ้นในไตรมาส 4 ปี 2554 จากการที่บริ ษัทได้
ขายเงินลงทุนบางส่วนของบริ ษัท บารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จากัด (BMC) ในเดือนธันวาคม 2554 เป็ นผลจากการ
ขาดทุนในเงินลงทุน BMC ได้ หยุดดาเนินกิจการชัว่ คราวในเดือนมีนาคม 2553 ภายหลังจากที่ได้ มีการขายสินทรัพย์หลัก
ของบริ ษัท
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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