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คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 2 ปี 2555
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 2 ปี 2555
14 สิงหำคม 2555
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2555 โดยมีรายได้
รวม 3,266 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.4 จาก 2,854 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554 กาไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2555 อยูท่ ี่
500 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 45.4 จาก 344 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 2554 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 15.1 ใน
ไตรมาส 2 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 12.1 ในไตรมาส 2 ปี 2554
สาหรับครึ่งปี แรกของปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ รวม 6,502 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.0 จาก 5,653 ล้ านบาทใน
ครึ่งปี แรกของปี 2554 รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นส่งผลให้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิในครึ่งปี แรกของปี 2555 จานวน 1,083 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 42.5 จาก 760 ล้ านบาทในครึ่งปี แรกของปี 2554 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 16.4 ในครึ่งปี แรกของปี
2555 จากร้ อยละ 13.4 ในครึ่งปี แรกของปี 2554
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2554 รวมรายการพิเศษที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด ซึง่ จะได้ กล่าวถึงในหัวข้ อรายการพิเศษ หากตัดรายการพิเศษแล้ ว บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 394 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี
2554 และ 810 ล้ านบาทในครึ่งปี แรกของปี 2554 ส่งผลให้ กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.0 ในไตรมาส 2 ปี 2555 และร้ อยละ
33.7 ในครึ่งปี แรกของปี 2555 อัตรากาไรสุทธิหลังตัดรายการพิเศษอยูท่ ี่ร้อยละ 13.8 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2554 และ ร้ อยละ
14.3 ในครึ่งปี แรกของปี 2554
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้

งบกำไรขำดทุน
ไตรมำส 2 ปี 2555
ในไตรมาส 2 ปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 3,174 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.1 จาก 2,783
ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554 จานวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นในไตรมาส 2 ปี 2555 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2554 ซึ่งเป็ นผล
มาจากการเติบโตอย่างมากในกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศ ในขณะที่จานวนผู้ป่วยในในไตรมาส 2 ปี 2555 มีจานวนใกล้ เคียง
กับไตรมาส 2 ปี 2554 ระยะเวลาพักรักษาโดยเฉลีย่ เพิ่มขึ ้นจากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงที่นอนพักรักษานานขึ ้น รายได้ จาก
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กลุม่ โรคที่มีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ ้นในไตรมาส 2 ปี 2555 ทังกลุ
้ ม่ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยเฉพาะรายได้ จากกลุม่ โรคที่มี
ความรุ นแรงจากกลุ่มผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ ้นจากจานวนวันพักรักษาที่นานขึ ้นตามที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้ จาก
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 12.8 และ ร้ อยละ 14.0 ตามลาดับ ในไตรมาส 2 ปี 2555 รายได้ จากผู้ป่วยในคิด
เป็ นร้ อยละ 48.7 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 51.3 ซึ่งเป็ นสัดส่วนเดียวกับไตรมาส 1 ปี 2555 หากแบ่งตาม
เชื ้อชาติ รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 62.8 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 37.2 สะท้ อน
ให้ เห็นถึงอัตราการเติบโตของกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศที่คอ่ นข้ างสูงกว่าช่วงเวลาที่ผา่ นมา
รายได้ จากดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 13 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 จาก 5 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554
ในขณะที่กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่ มขึ ้นเป็ น 25 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 จาก 12 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี
2554 รายได้ รวมในไตรมาส 2 ปี 2555 อยู่ที่ 3,266 ล้ านบาท จาก 2,854 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
14.4
ในไตรมาส 2 ปี 2555 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 1,913 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 14.7 จาก 1,668 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 2 ปี 2554 ต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นสูงกว่ารายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.1
เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการปรับอัตราค่าแรงขันต
้ ่าตามที่รัฐบาลกาหนดตังแต่
้ วนั ที่ 1
เมษายน 2555 ดังนัน้ กาไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ 1,261 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.1 จาก 1,115 ล้ านบาท ใน
ไตรมาส 2 ปี 2554 เป็ นผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ร้อยละ 39.7 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เทียบกับร้ อยละ 40.1 ในไตรมาส 2
ปี 2554 ถ้ าตัดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขันต
้ ่า อัตรากาไรขันต้
้ นในไตรมาส 2 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับไตร
มาส 2 ปี 2554
ในไตรมาส 2 ปี 2555 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร 525 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.4 จาก 443 ล้ านบาท ใน
ไตรมาส 2 ปี 2554 นอกจากค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มขึ ้นของจานวนผู้ป่วย ผลต่างส่วนใหญ่เป็ นผลมา
จากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานและค่าจ้ างการใช้ บริ การจากภายนอกที่มีผลกระทบจากการปรับอัตรา
ค่าแรงขันต
้ ่า และค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้นจากความแตกต่างของระยะเวลาในการใช้ จ่าย ส่งผลให้ กาไรก่อนหัก
ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทในไตรมาส 2 ปี 2555 อยู่ที่ 815 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 10.5 จาก 738 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554 เป็ นผลให้ อตั รากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA margin) อยู่ที่ร้อยละ 25.0 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เทียบกับร้ อยละ 25.9 ในไตรมาส 2 ปี 2554 ถ้ าตัด
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขันต
้ ่า อัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA
margin) ในไตรมาส 2 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 2 ปี 2554
การลงทุนในแผนการปรับปรุ งและก่อสร้ างอาคารของโรงพยาบาลส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายในไตร
มาส 2 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 175 ล้ านบาท จาก 161 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่วมจานวน 53 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 ซึง่ เป็ นส่วนแบ่งกาไรจากกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 52 ล้ านบาท
เทียบกับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 0.4 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554 ซึ่งเป็ นส่วนแบ่งขาดทุน
จากบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด 45 ล้ านบาทหักกลบกับส่วนแบ่งกาไรจากกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
44 ล้ านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมในไตรมาส 2 ปี 2554 เป็ นผลจากรายการพิเศษซึ่งจะได้ กล่าวถึง
ในหัวข้ อรายการพิเศษ
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินอยูท่ ี่ 60 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นจาก 52 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 2554 เป็ น
ผลจากดอกเบี ้ยจ่ายและต้ นทุนการตัดจาหน่ายของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่สงู ขึ ้นเล็กน้ อย ซึ่งเกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ที่ออกใน
เดือนธันวาคม 2554 เพื่อแปลงสภาพหนี ้
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บริ ษัทมีภาษีเงินได้ นติ ิบคุ คล 145 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 ลดลงจาก 185 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2554
ซึง่ คิดเป็ นอัตราภาษี ร้อยละ 24.5 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เทียบกับร้ อยละ 35.0 ในไตรมาส 2 ปี 2554 ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายจากร้ อยละ 30 ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ
23 ในปี 2555 ผลต่างระหว่างอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายกับอัตราภาษี ที่จา่ ยจริ งเป็ นผลมาจากรายการ
ปรับปรุงทางภาษี ของปี 2554 ที่มาบันทึกในไตรมาส 2 ปี 2555 ในขณะที่ผลต่างของอัตราภาษี ในไตรมาส 2 ปี 2554 เป็ น
ผลมาจากภาษีของหุ้นปั นผลจากกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จานวน 25 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทเข้ าถือหุ้นในกลุม่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เป็ นระยะเวลาน้ อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประกาศจ่ายเงินปั นผล หากตัดภาษี ของหุ้นปั นผลดังกล่าว
อัตราภาษี ในไตรมาส 2 ปี 2554 อยูท่ ี่ร้อยละ 30.3
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 0.69 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 45.4 จาก 0.47 บาท ในไตรมาส
2 ปี 2554 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 0.58 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 45.4 จาก 0.40 บาท ในไตร
มาส 2 ปี 2554

ครึ่งปี แรกของปี 2555
ในครึ่งปี แรกของปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 6,329 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.7 จาก 5,517
ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2554 จานวนผู้ป่วยทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นในครึ่ งปี แรกของปี 2555 เมื่อเทียบกับ
ครึ่งปี แรกของปี 2554 ซึง่ เป็ นผลมาจากการเติบโตอย่างมากในกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศ รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรง
เพิ่มสูงขึ ้นทังกลุ
้ ม่ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในครึ่งปี แรกของปี 2555 ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 14.2 และ ร้ อยละ 14.3 ตามลาดับ โดยรายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 49.1 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อย
ละ 50.9 ซึง่ เป็ นสัดส่วนเดียวกับครึ่ งปี แรกของปี 2554 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ
62.1 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 37.9 สะท้ อนให้ เห็นถึงอัตราการเติบโตของกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศที่
ค่อนข้ างสูงกว่าช่วงเวลาที่ผา่ นมา

รายได้ จากดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 21 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2555 จาก 7 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี
2554 ในขณะที่กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้นเป็ น 34 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2555 จาก 22 ล้ านบาท ในครึ่ งปี
แรกของปี 2554 รายได้ อื่นเพิ่มขึ ้นเป็ น 55 ล้ านบาทในครึ่ งปี แรกของปี 2555 จาก 46 ล้ านบาทในครึ่ งปี แรกของปี 2554
รายได้ รวมในครึ่ งปี แรกของปี 2555 อยู่ที่ 6,502 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.0 จาก 5,653 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี
2554
ในครึ่งปี แรกของปี 2555 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 3,748 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.2 จาก 3,255 ล้ าน
บาท ในครึ่งปี แรกของปี 2554 ต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นสูงกว่ารายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.7
เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการปรับอัตราค่าแรงขันต
้ ่าตามที่รัฐบาลกาหนดและการ
เพิ่มขึ ้นของค่าแพทย์ที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มโรคที่มีความรุ นแรง ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นอยู่ที่ 2,582 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี
2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.1 จาก 2,263 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2554 เป็ นผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นอยู่ที่ร้อยละ 40.8 ใน
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ครึ่ งปี แรกของปี 2555 เทียบกับร้ อยละ 41.0 ในครึ่ งปี แรกของปี 2554 ถ้ าตัดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขันต
้ ่า
อัตรากาไรขันต้
้ นในครึ่งปี แรกของปี 2555 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปี แรกของปี 2554
ในครึ่งปี แรกของปี 2555 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร 1,010 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.0 จาก 886 ล้ านบาท
ในครึ่ งปี แรกของปี 2554 ซึ่งเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานและค่ าจ้ างการใช้ บริ การจาก
ภายนอกที่มีผลกระทบจากการปรั บอัตราค่าแรงขัน้ ต่า ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทในครึ่ งปี แรกของปี 2555 อยู่ที่ 1,724 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.4 จาก 1,506 ล้ านบาท
ในครึ่งปี แรกของปี 2554 เป็ นผลให้ อตั รากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA margin)
อยู่ที่ร้อยละ 26.6 ในครึ่ งปี แรกของปี 2555 เทียบกับร้ อยละ 26.7 ในครึ่ งปี แรกของปี 2554 ถ้ าตัดผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าแรงขันต
้ ่า อัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA margin) ในครึ่งปี แรกของ
ปี 2555 เพิ่มขึ ้นจากครึ่งปี แรกของปี 2554
การลงทุนในแผนการปรับปรุงและก่อสร้ างอาคารของโรงพยาบาลส่งผลให้ คา่ เสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายในครึ่ งปี
แรกของปี 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 349 ล้ านบาท จาก 320 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2554 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 111 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2555 จาก 10 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2554 ส่วนแบ่ง
กาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมที่เพิ่มขึ ้นในครึ่ งปี แรกของปี 2555 เป็ นผลจากส่วนแบ่งกาไรจากกลุ่มโรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ 107 ล้ านบาท ในขณะที่สว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมในครึ่ งปี แรกของปี 2554 รวมส่วนแบ่งกาไรจาก
กลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 44 ล้ านบาทหักกลบกับส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
35 ล้ านบาท ส่วนแบ่ง ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมในครึ่ งปี แรกของปี 2554 เป็ นผลจากรายการพิเศษซึ่งจะได้
กล่าวถึงในหัวข้ อรายการพิเศษ
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินอยู่ที่ 120 ล้ านบาทในครึ่ งปี แรกของปี 2555 เพิ่มขึ ้นจาก 73 ล้ านบาทในครึ่ งปี แรกของปี
2554 โดยจานวน 119 ล้ านบาทเป็ นผลจากดอกเบี ้ยจ่ายและต้ นทุนการตัดจาหน่ายของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับเงินกู้ยืมเพื่อจัดหาเงินทุนสาหรับรายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) หรื อ
กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 เงินกู้ยืมดังกล่าวซึ่งถูกแปลงสภาพเป็ นหุ้นกู้ในเดือนธันวาคม
2554 มีอยูต่ ลอดระยะเวลา 6 เดือนในครึ่งปี แรกของปี 2555 เทียบกับระยะเวลา 3 เดือนในครึ่งปี แรกของปี 2554
บริ ษัทมีภาษีเงินได้ นติ ิบคุ คล 304 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2555 ลดลงจาก 370 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี
2554 ซึง่ คิดเป็ นอัตราภาษี ร้อยละ 23.9 ในครึ่งปี แรกของปี 2555 เทียบกับร้ อยละ 33.1 ในครึ่งปี แรกของปี 2554 ภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลที่ลดลงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายจากร้ อยละ 30 ในปี 2554
เป็ นร้ อยละ 23 ในปี 2555 ผลต่างระหว่างอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายกับอัตราภาษีที่จ่ายจริ งในครึ่งปี แรกของ
ปี 2555 เป็ นผลมาจากรายการปรับปรุงทางภาษี ของปี 2554 ที่มาบันทึกในปี 2555 ในขณะที่ผลต่างของอัตราภาษี ในครึ่งปี
แรกของปี 2554 เป็ นผลมาจากภาษี ของหุ้นปั นผลจากกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จานวน 25 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัท
เข้ าถือหุ้นในกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เป็ นระยะเวลาน้ อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประกาศจ่ายเงินปั นผล หากตัดภาษีของ
หุ้นปั นผลและเงินปั นผลดังกล่าว อัตราภาษี ในครึ่งปี แรกของปี 2554 อยูท่ ี่ร้อยละ 30.8
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.49 บาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 42.5 จาก 1.04 บาท ในครึ่ งปี
แรกของปี 2554 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 1.25 บาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 42.5 จาก 0.88 บาท
ในครึ่งปี แรกของปี 2554
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ไตรมำส
2/55

ไตรมำส
2/54

เปลี่ยนแปลง

ครึ่งปี แรก
55

ครึ่งปี แรก
54

เปลี่ยนแปลง

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

3,174

2,783

14.1%

6,329

5,517

14.7%

รายได้ รวม

3,266

2,854

14.4%

6,502

5,653

15.0%

กาไรขันต้
้ น
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

1,261

1,115

13.1%

2,582

2,263

14.1%

815

738

10.5%

1,724

1,506

14.4%

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

53

0

NA

111

10

995%

กาไรสุทธิ

500

344

45.4%

1,083

760

42.5%

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

39.7%

40.1%

40.8%

41.0%

25.0%
15.1%

25.9%
12.1%

26.6%
16.4%

26.7%
13.4%

กำไรต่ อหุ้น
(หน่ วย :บำท)
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน

ไตรมำส
2/55

ไตรมำส
2/54

เปลี่ยนแปลง

0.47

45.4%

ครึ่งปี แรก
54
1.04

เปลี่ยนแปลง

0.69

ครึ่งปี แรก
55
1.49

กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

0.58

0.40

45.4%

1.25

0.88

42.5%

งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

42.5%

งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน 3,790 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 2,704 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 1,011 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น
เป็ น 1,199 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 จาก 1,110 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จานวนวันเก็บหนี ้เฉลี่ย
ที่ลดลงเป็ น 35.5 วัน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 เทียบกับ 37.2 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นผลมาจากการเก็บหนี ้
ของกลุ่มลูกหนีจ้ ากตะวันออกกลางได้ เป็ นจานวนมาก สินทรั พย์ ไม่หมุนเวียนลดลงเป็ น 10,710 ล้ านบาท ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2555 จาก 10,768 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เกิดจากการลดลงของเงินลงทุนในบริ ษัทบริ ษัท บารุ ง
ราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (BIL) หักกลบกับการเพิ่มขึ ้นในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดังนัน้ บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม
เพิ่มขึ ้นเป็ น 14,500 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 จาก 13,473 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 จานวน 1,935 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 1,506 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นผลมาจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 170 ล้ านบาทและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
อื่นๆเพิ่มขึ ้นจานวน 189 ล้ านบาท
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนของบริ ษัท ซึ่ง ส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยหุ้นกู้ระยะยาวไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญ
เนื่องจากบริ ษัทได้ ดาเนินการออกหุ้นกู้แล้ วเสร็ จในเดือนธันวาคม 2554 ผลจากการมีสถานะทางเงินสดที่เพิ่มขึ ้นจากผล
การดาเนินงานที่ดีและการจัดเก็บหนี ้ที่ดี ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) ลดลงเป็ น 0.4 เท่า ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 จาก 0.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทอยู่ที่
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14.4 เท่าในครึ่ งปี แรกของปี 2555 จาก 20.6 เท่าในครึ่ งปี แรกของปี 2554 การลดลงของอัตราความสามารถในการชาระ
ดอกเบี ้ยเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของดอกเบี ้ยจ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนในกลุม่ โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิม่ ขึ ้นเป็ น 7,324 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 จาก 6,734 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากบริ ษัทมีกาไรสุทธิในครึ่งปี แรกของปี 2555 จานวน 1,083 ล้ านบาท หักกลบกับการจ่ายเงินปั น
ผลจานวน 474 ล้ านบาทและการเปลี่ยนแปลงในกาไรสะสมจานวน 18 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย
(Average ROA) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 จากร้ อยละ 14.0 ในปี 2554 มาเป็ นร้ อยละ 15.5 ในครึ่ งปี แรกของปี 2555 และอัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Average ROE) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24 จากร้ อยละ 24.8 ในปี 2554 มาเป็ นร้ อยละ 30.8 ในครึ่ งปี
แรกของปี 2555
หน่ วย: ล้ ำนบำท

30 มิ.ย. 55

31 ธ.ค. 55

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

14,500

13,473

7.6%

หนี ้สินรวม

7,176

6,739

6.5%

7,324
ครึ่งปี แรกของปี
55

6,734
ครึ่งปี แรกของปี
54

8.8%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)*
14.4
20.6*
*ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) หรื อ กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ที่นามาคานวนอัตรา
ความสามารถชาระดอกเบี ้ย คื อ 36.2 ล้านบาท โดยคิ ดจากจานวนวันทีเ่ หลื อในระยะเวลาหลังการเข้าซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวเสร็ จสิ้ น หากทาการคิ ดผลกระทบของ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจากรายการดังกล่าวแบบเต็มระยะเวลาแล้ว ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะอยู่ที่ประมาณ 65.5 ล้านบาทและอัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ยจะ
เท่ากับ 10.9 เท่า

ครึ่งปี แรกของปี
55

ปี 2554

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

35.5

37.2

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

11.7

13.2

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

27.2

30.1

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

0.4

0.6

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

15.5%

14.0%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)

30.8%

24.8%

สภำพคล่ อง
ในครึ่งปี แรกของปี 2555 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 1,738 ล้ านบาท จาก 1,302
ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2554 เป็ นผลจากผลการดาเนินงานที่ดีและภาษี เงินได้ นิติบุคคลที่ลดลงในครึ่ งปี แรกของปี
2555 กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนอยูท่ ี่ 117 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2555 เทียบจาก 3,103 ล้ านบาท ใน
ครึ่ งปี แรกของปี 2554 ผลกระทบของรายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จานวน 3,563 ล้ านบาทถูก
รวมอยู่ในครึ่ งปี แรกของปี 2554 ในขณะที่ครึ่ งปี แรกของปี 2555 ได้ รวมเงินสดรับคืนทุนจากการลดทุนของ บริ ษัท บารุ ง
ราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BIL) จานวน 340 ล้ านบาท หักกลบกับกระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนในแผนการ
ปรับปรุ งและก่อสร้ างอาคารของโรงพยาบาลจานวน 501 ล้ านบาท บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
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จานวน 608 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2555 เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 3,052 ล้ านบาท
ในครึ่ งปี แรกของปี 2554 เนื่องจากในครึ่ งปี แรกของปี 2554 บริ ษัทมีเงินสดรับจานวน 3,570 ล้ านบาทจากการกู้ยืมเงิน
ระยะสันเพื
้ ่อเข้ าซื ้อหุ้นสามัญกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
อยูท่ ี่ 2,272 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 เทียบกับ 1,879 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 2.0 เท่า เทียบกับ 1.8 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 1.8 เท่า เทียบกับ 1.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
หน่ วย: ล้ ำนบำท

ครึ่งปี แรกของปี 55

ครึ่งปี แรกของปี 54

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

1,738

1,302

กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

-177

-3,103

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

-608

3,052

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ

1,011

1,251

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

2,272

1,879

30 มิ.ย. 55

31 ธ.ค. 54

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.0

1.8

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

1.8

1.6

รำยกำรพิเศษ
บริ ษัทมีรายการพิเศษในไตรมาส 2 ปี 2554 จานวน 50 ล้ านบาท ในปี 2553 บริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด (BIL) ได้ ทาการขายเงินลงทุนในบริ ษัท เอเชีย เรแนล แคร์ จากัด (ARC) ซึง่ BIL ได้ ถือหุ้นทางอ้ อมในสัดส่วน
ร้ อยละ 100 ผลจากการขายเงินลงทุนใน บริ ษัท เอเชีย เรแนล แคร์ จากัด (ARC) ทาให้ BIL มีฐานะเงินสดมากกว่าความ
ต้ องการใช้ เงิน ทาง BIL จึงทาการลดทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระแล้ ว เพื่อคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นการสะท้ อนถึงการ
บริ หารงานที่โปร่งใสและมีการกากับดูแลกิจการที่ดี เงินสดคงเหลือของกลุม่ บริษัท BIL อยูใ่ นบริ ษัทย่อยทีถ่ ือโดย BIL ใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 คือ บริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โอสดิ ้งส์ (ฮ่องกง) จากัด (BIHL) ซึง่ BIHL เคยถือหุ้นใน
ARC BIHL ซื ้อหุ้นคืนกลับจาก BIL เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ในการลดทุนของ BIL บริ ษัทรับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนจาก
รายการซื ้อหุ้นคืนของ BIHL อันเนื่องมาจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน หักกลบกับกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจาก
การจ่ายคืนเงินกู้ระหว่าง BIL และ BIHL ผลจากปั จจัยทางด้ านอัตราแลกเปลีย่ นนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของส่วนแบ่งขาดทุนจาก
BIL จานวน 45 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 2554 และจานวน 35 ล้ านบาทในครึ่งปี แรกของปี 2554

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 บริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนทังหมดใน
้
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบธุรกิจในชื่อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จานวนรวม 498.75 ล้ านหุ้น (รวมหุ้นปั นผลที่บริ ษัท ได้ รับในปี 2554) ใน
ราคาหุ้นละ 9.15 บาท บริ ษัทได้ รับผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าใช้ จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้ องกับการขายเงินลงทุนดังกล่าว
ประมาณ 4,482 ล้ านบาท ส่งผลให้ เกิดกาไรจากการขายเงินลงทุน ก่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประมาณ 790 ล้ านบาท ซึ่งจะ
รับรู้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ในงบการเงินรวม การขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555
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จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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