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11 พฤษภาคม 2555
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 1 ปี 2555
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 1 ปี 2555
11 พฤษภำคม 2555
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2555 โดยมีรายได้
รวม 3,236 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.6 จาก 2,799 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2554 จานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ ้นอย่างมากและ
รายได้ จากกลุม่ โรคทีม่ ีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ ้นในไตรมาส 1 ปี 2555 ส่งผลให้ รายได้ จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ ้น บริ ษัทมี
กาไรสุทธิ 583 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ นอย่างมากคิดเป็ นร้ อยละ 40.1 จากกาไรสุทธิ 416 ล้ านบาท ใน
ไตรมาส 1 ปี 2554 อัตรากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 17.7 ในไตรมาส 1 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 14.8 ในไตรมาส 1 ปี 2554
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้

งบกำไรขำดทุน
ไตรมำส 1 ปี 2555
ในไตรมาส 1 ปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 3,155 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.4 จาก 2,735
ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2554 จานวนผู้ป่วยทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นในไตรมาส 1 ปี 2555 เมื่อเทียบกับไตร
มาส 1 ปี 2554 ซึ่งเป็ นผลมาจากการเติบโตอย่างมากในกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศ รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงเพิ่ม
สูงขึ ้นทังกลุ
้ ม่ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในไตรมาส 1 ปี 2555 ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.6
และ ร้ อยละ 14.7 ตามลาดับ โดยรายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 49.6 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 50.4
ต่อรายได้ รวมในไตรมาส 1 ปี 2555 ซึ่งเป็ นสัดส่วนเดียวกับไตรมาส 1 ปี 2554 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ รายได้ จากผู้ป่วย
ต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 61.5 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 38.5 ต่อรายได้ รวม
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รายได้ จากดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 8 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 จาก 2 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2554
รายได้ อื่นเพิ่มขึ ้นเป็ น 31 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 จาก 22 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี รายได้ รวมในไตรมาส 1 ปี
2555 อยูท่ ี่ 3,236 ล้ านบาท จาก 2,799 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.6
ในไตรมาส 1 ปี 2555 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 1,834 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.6 จาก 1,586 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 1 ปี 2554 ต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นสูงกว่ารายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้น เป็ นผลมาจาก
การเพิ่มขึ ้นของค่าแพทย์ ที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรง ดังนัน้ กาไรขันต้
้ นอยู่ที่ 1,321 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี
2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.0 จาก 1,148 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2554 เป็ นผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นอยู่ที่ร้อยละ 41.9 ในไตร
มาส 1 ปี 2555 เทียบกับร้ อยละ 42.0 ในไตรมาส 1 ปี 2554
ในไตรมาส 1 ปี 2555 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 485 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.5 จาก 443 ล้ านบาท ใน
ไตรมาส 1 ปี 2554 ซึง่ เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน และค่าใช้ จ่ายทางการตลาด อย่างไร
ก็ตาม ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นในอัตราที่น้อยกว่ารายได้ รวมที่เพิ่มขึ ้น สะท้ อนให้ เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริ หาร
จัดการต้ นทุน ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทในไตรมาส 1 ปี
2555 อยู่ที่ 909 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.2 จาก 769 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2554 เป็ นผลให้ อตั รากาไรก่อนหัก
ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA margin) อยูท่ ี่ร้อยละ 28.2 ในไตรมาส 1 ปี 2555 เทียบกับร้ อย
ละ 27.5 ในไตรมาส 1 ปี 2554
การลงทุนในแผนการปรับปรุ งและก่อสร้ างอาคารของโรงพยาบาลส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายในไตร
มาส 1 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 173 ล้ านบาท จาก 159 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2554 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่ วมจานวน 58 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 เทียบกับ 11 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2554 ซึ่งเป็ นส่วนแบ่งกาไร
จากกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 55 ล้ านบาท ซึง่ ในไตรมาส 1 ปี 2554 ยังไม่มีรายได้ ในส่วนนี ้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินอยูท่ ี่ 59 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นจาก 21 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 2554 เป็ น
ผลจากดอกเบี ้ยจ่ายและต้ นทุนการตัดจาหน่ายของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาเงินทุนสาหรับรายการ
เข้ าซือ้ หุ้นสามัญของ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) หรื อ กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ในวันที่ 18
มีนาคม 2554
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 159 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 ลดลงจาก 185 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2554
เป็ นผลมาจากการปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายจากร้ อยละ 30 ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 23 ในปี 2555
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 0.80 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 40.4 จาก 0.57 บาท ในไตรมาส
1 ปี 2554 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 0.67 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 39.6 จาก 0.48 บาท ในไตร
มาส 1 ปี 2554
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งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย: ล้ ำนบำท)

ไตรมำส 1/55 ไตรมำส 1/54 เปลี่ยนแปลง

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

3,155

2,735

15.4%

รายได้ รวม

3,236

2,799

15.6%

กาไรขันต้
้ น

1,321

1,148

15.0%

กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรสุทธิ

909
58
583

769
11
416

18.2%
448.1%
40.1%

อัตรากาไรขัน้ ต้น

41.9%

42.0%

อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin)
อัตรากาไรสุทธิ

28.2%
17.7%

27.5%
14.8%

กำไรต่ อหุ้น
(หน่ วย: บำท)

ไตรมำส 1/55 ไตรมำส 1/54 เปลี่ยนแปลง

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน

0.80

0.57

40.4%

กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

0.67

0.48

39.6%

งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 3,717 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 2,704 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 970 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น
เป็ น 1,146 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 จาก 1,110 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จานวนวันเก็บหนี ้เฉลี่ยที่
ลดลงเป็ น 34.8 วัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เทียบกับ 37.2 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นผลมาจากการเก็บหนี ้ของ
กลุม่ ลูกหนี ้จากตะวันออกกลางได้ เป็ นจานวนมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงเป็ น 10,611 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม
2555 จาก 10,768 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เกิดจากการลดลงของเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมเนื่องจากบริ ษัทได้ รับ
เงินสดรับคืนทุนจานวน 271 ล้ านบาท จากการลดทุนของบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BIL) ดังนัน้ บริ ษัท
มีสนิ ทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 14,328 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 จาก 13,473 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 จานวน 1,785 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 1,506 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นผลมาจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 153 ล้ านบาท ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายหุ้นกู้
ระยะยาวเพิ่มขึ ้นจานวน 57 ล้ านบาทและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายอื่นๆเพิ่มขึ ้นจานวน 59 ล้ านบาท
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนของบริ ษัท ซึ่ง ส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยหุ้นกู้ระยะยาวไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญ
เนื่องจากบริ ษัทได้ ดาเนินการออกหุ้นกู้แล้ วเสร็ จในเดือนธันวาคม 2554 ผลจากการมีสถานะทางเงินสดที่เพิ่มขึ ้นจากผล
การดาเนินงานที่ดี ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินสุทธิ ต่อทุน (Net debt to equity) ลดลงเป็ น 0.4 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม
2555 จาก 0.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทอยู่ที่ 15.3 เท่าในไตร
มาส 1 ปี 2555 จาก 36.0 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2554 การลดลงของอัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยเป็ นผลจากการ
เพิ่มขึ ้นของดอกเบี ้ยจ่ายที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
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ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 7,306 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 จาก 6,734 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากบริ ษัทมีกาไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2555 จานวน 583 ล้ านบาท หักกลบกับการเปลี่ยนแปลงใน
กาไรสะสมจานวน 10 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยปรับเทียบเต็มปี (Annualized Average ROA)
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 จากร้ อยละ 14.0 ในปี 2554 มาเป็ นร้ อยละ 16.8 ในไตรมาส 1 ปี 2555 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
เฉลี่ยปรับเทียบเต็มปี (Annualized Average ROE) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34 จากร้ อยละ 24.8 ในปี 2554 มาเป็ นร้ อยละ 33.2
ในไตรมาส 1 ปี 2555
หน่ วย: ล้ ำนบำท

31 มี.ค. 55

31 ธ.ค. 55

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

14,328

13,473

6.4%

หนี ้สินรวม

7,022

6,739

4.2%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

7,306

6,734

8.5%

ไตรมำส 1/55

ไตรมำส 1/54

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)*
15.3
36.0*
*ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) หรื อ กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ที่นามาคานวนอัตรา
ความสามารถชาระดอกเบี ้ย คื อ 3.5 ล้านบาท โดยคิ ดจากจานวนวันที ่เหลื อในไตรมาสหลังการเข้าซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวเสร็ จสิ้ น หากทาการคิ ดผลกระทบของ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจากรายการดังกล่าวแบบเต็มไตรมาสแล้ว ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะอยูท่ ี ่ประมาณ 50.6 ล้านบาทและอัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ยจะ
เท่ากับ 15.2 เท่า
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ปี 2554

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

34.8

37.2

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

12.5

13.2

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

27.7

30.1

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

0.4

0.6

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

16.8%

14.0%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)

33.2%

24.8%

สภำพคล่ อง
ในไตรมาส 1 ปี 2555 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 927 ล้ านบาท จาก 916 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 1 ปี 2554 เป็ นผลจากผลการดาเนินงานที่ดีในไตรมาส 1 ปี 2555 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนอยู่
ที่ 61 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 เทียบจากกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนที่ 3,667 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี
2554 ผลกระทบของรายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ถกู รวมอยู่ในไตรมาส 1 ปี 2554 ในขณะที่ใน
ไตรมาส 1 ปี 2555 ได้ รวมเงินสดรับคืนทุนจากการลดทุนของ บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BIL) จานวน
271 ล้ านบาท หักกลบกับกระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนในแผนการปรับปรุงและก่อสร้ างอาคารของโรงพยาบาล บริ ษัทมี
กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 17 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมจัดหาเงินจานวน 3,435 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2554 เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2554 บริ ษัทมีเงินสดรับจานวน
3,570 ล้ านบาทจากการกู้ยืมเงินระยะสันเพื
้ ่อเข้ าซื ้อหุ้นสามัญกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยู่ที่ 2,231 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เทียบกับ 1,311 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554
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อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 2.1 เท่า เทียบกับ 1.8 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 31
มีนาคม 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 1.9 เท่า เทียบกับ 1.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
หน่ วย: ล้ ำนบำท

ไตรมำส 1/ 55

ไตรมำส 1/54

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

927

916

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

61

-3,667

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

-17

3,435

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ

970

684

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

2,231

1,311

31 มี.ค. 55

31 ธ.ค. 54

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.1

1.8

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

1.9

1.6

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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