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คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 3 ปี 2555
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 3 ปี 2555
9 พฤศจิกำยน 2555
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2555 โดยมีรายได้
รวม 4,195 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 36.3 จาก 3,077 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2554 กาไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2555 อยูท่ ี่
1,180 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 159.8 จาก 454 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2554 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 28.1
ในไตรมาส 3 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 14.5 ในไตรมาส 3 ปี 2554
สาหรับเก้ าเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ รวม 10,697 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.5 จาก 8,730 ล้ านบาท
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นส่งผลให้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 จานวน 2,263 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 86.4 จาก 1,214 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 อัตรากาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 21.0 ในเก้ าเดือน
แรกของปี 2555 จากร้ อยละ 13.8 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554
รายได้ รวมและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ในเก้ าเดือนแรกและไตรมาส 3 ปี 2555 นี ้ ได้ รวมรายการพิเศษที่
เกี่ยวข้ องกับการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจในชื่อ โรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ ) บริ ษัทเอบี เอสพี ซี กรุ๊ ป จากัด (เดิมชื่ อ “บริ ษัท บารุ ง ราษฎร์ เมดิ คอล เซ็นเตอร์ จ ากัด ”) และบริ ษัท เอเชี ย น
ฮอสพิทอล อิงค์ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทในเก้ าเดือนแรก ปี 2554 ได้ รวมรายการพิเศษที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อหุ้นคืนโดย
บริ ษัท บารุ ง ราษฎร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล โอสดิ ง้ ส์ (ฮ่ องกง) จ ากัด จากบริ ษั ท บ ารุ ง ราษฎร์ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
รายละเอียดของรายการพิเศษเหล่านี ้ ถูกแสดงภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษในเอกสารฉบับนี ้
หากไม่รวมรายการพิเศษต่างๆ รายได้ รวมภายหลังปรับปรุ งของบริ ษัทจะเท่ากับ 3,405 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี
2555 เพิ่มขึ ้นจาก 3,077 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2554 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 10.7 กาไรสุทธิภายหลังปรับปรุ งจะ
เท่ากับ 516 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นจาก 454 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 2554 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ
13.7 รายได้ รวมภายหลังปรับปรุ งในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 ของบริ ษัทจะเท่ากับ 9,907 ล้ านบาท เทียบกับ 8,730 ล้ าน
บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 13.5 ในขณะที่กาไรสุทธิภายหลังปรับปรุงในเก้ าเดือนแรกของ
ปี 2555 จะเท่ากับ 1,610 ล้ านบาท เทียบกับ 1,264 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 27.4
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้
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งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส
ในไตรมาส 3 ปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 3,292 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.0 จาก 2,994
ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2554 จานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในไตรมาส 3 ปี 2555 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2554 ใน
กลุม่ ผู้ป่วยนอกทังที
้ ่เป็ นชาวไทยและต่างประเทศ และกลุม่ ผู้ป่วยในชาวไทย จานวนวันผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นจากจานวนการเข้ า
พักรักษาและระยะเวลาพักรักษาโดยเฉลีย่ ทีเ่ พิ่มขึ ้น ในขณะที่รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงจากกลุม่ ผู้ป่วยในค่อนข้ าง
คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2554 ส่วนรายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงจากกลุม่ ผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว ส่งผล
ให้ รายได้ จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.7 และ ร้ อยละ 10.9 ตามลาดับ ในไตรมาส 3 ปี 2555 รายได้ จาก
ผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 48.4 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 51.6 เทียบกับร้ อยละ 49.6 และ 50.4 ตามลาดับใน
ไตรมาส 3 ปี 2554 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในไตรมาส 3 ปี 2555 รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 60.5 ในขณะ
ที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 39.5 สะท้ อนให้ เห็นถึงอัตราการเติบโตของกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศที่ค่อนข้ างสูง
กว่าช่วงเวลาที่ผา่ นมา
รายได้ จากดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 39 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 จาก 14 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2554
โดยหลักมาจากเงิ นสดรับ จานวน 4,482 ล้ านบาท จากการขายหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด
(มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 บริ ษัทได้ บนั ทึกกาไรก่อนหักภาษี เงินได้ จากการขายเงินลงทุนนี ้จานวน 790 ล้ านบาท
ในไตรมาส 3 ปี 2555 ซึ่งได้ กล่าวถึงรายละเอียดภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษในเอกสารฉบับนี ้ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เพิ่มขึ ้นเป็ น 20 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 จาก 10 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2554 จากการเก็บหนี ้ที่เพิ่มขึ ้นในกลุม่
ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง รายได้ รวมในไตรมาส 3 ปี 2555 อยูท่ ี่ 4,195 ล้ านบาท จาก 3,077 ล้ านบาท ในไตรมาส
3 ปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 36.3 หากไม่รวมรายการกาไรก่อนหักภาษี เงินได้ จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน
ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) รายได้ รวมภายหลังปรับปรุ งของบริ ษัทจะเท่ากับ 3,405 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 2555 เทียบ
กับ 3,077 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2554 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 10.7
ในไตรมาส 3 ปี 2555 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 1,969 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.9 จาก 1,775 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 3 ปี 2554 ต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นในอัตราที่สงู กว่ารายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 10.0 เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการปรับอัตราค่าแรงขันต
้ ่าตามที่รัฐบาลกาหนด
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2555 ดังนัน้ กาไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ 1,323 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.6 จาก 1,219
ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2554 เป็ นผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นอยู่ที่ร้อยละ 40.2 ในไตรมาส 3 ปี 2555 เทียบกับร้ อยละ 40.7
ในไตรมาส 3 ปี 2554 ถ้ าตัดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขันต
้ ่า อัตรากาไรขันต้
้ นในไตรมาส 3 ปี 2555 จะเพิ่มขึ ้น
จากปี ที่แล้ ว
ในไตรมาส 3 ปี 2555 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร 521 ล้ านบาท ค่อนข้ างคงที่เมื่อเทียบกับ 519 ล้ านบาท ใน
ไตรมาส 3 ปี 2554 ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานและค่าจ้ างการใช้ บริ การจากภายนอกที่เพิ่มขึ ้น ตามการเพิ่มขึ ้นของ
จานวนผู้ป่วยและการปรั บอัตราค่าแรงขัน้ ต่า ถูกหักกลบด้ วยค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่ ลดลงจากความแตกต่างของ
ช่วงเวลาในการใช้ งบทางการตลาด และหนี ้สูญที่ลดลง ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทในไตรมาส 3 ปี 2555 อยู่ที่ 876 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.9 จาก 769 ล้ านบาท ในไตร
มาส 3 ปี 2554 อัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA margin) เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ
26.0 ในไตรมาส 3 ปี 2555 เทียบกับร้ อยละ 25.1 ในไตรมาส 3 ปี 2554
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การเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายในไตรมาส 3 ปี 2555
เพิ่มขึ ้นเป็ น 184 ล้ านบาท จาก 163 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2554 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
จานวน 18 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งกาไรจานวน 59 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2554 ซึ่งรวม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) 49 ล้ านบาท บริ ษัทได้ ขายเงิ นลงทุน
ดังกล่าวในต้ นเดือนกรกฎาคม ปี 2555 ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนนี ้ในไตรมาส 3 ปี 2555 ส่วนแบ่ง
ขาดทุนในไตรมาส 3 ปี 2555 ส่วนใหญ่ มาจากส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ที่เกิดขึ ้นจาก
ภาษี กาไร (Capital gain taxes) จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ในเดือนธันวาคม 2554 และ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการลดขนาดของบริ ษัท ซึง่ ได้ อธิบายไว้ ภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษในเอกสารฉบับนี ้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินอยูท่ ี่ 60 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นจาก 55 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 2554 จาก
ดอกเบี ้ยจ่ายที่สงู ขึ ้นเล็กน้ อยและต้ นทุนการตัดจาหน่ายของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ที่ออกเพื่อแปลงสภาพหนีใ้ นเดือน
ธันวาคม 2554
การปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายจากร้ อยละ 30 ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 23 ในปี 2555 ส่งผล
ให้ บริ ษัทมีภาษี เงินได้ จากกาไรจากการดาเนินงานลดลงในไตรมาส 3 ปี 2555 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2554 อย่างไรก็
ตาม ภาษี เงินได้ จากกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) หักด้ วยสิทธิประโยชน์
ทางภาษี จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทเอบีเอสพีซี กรุ๊ ป จากัด ทาให้ ภาษี เงินได้ นิติบุคคลในไตรมาส 3 ปี 2555 เพิ่มขึน้
เป็ น 261 ล้ านบาท จาก 170 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 2554 รายละเอียดของรายการพิเศษเหล่านี ้ ถูกแสดงภายใต้ หวั ข้ อ
รายการพิเศษในเอกสารฉบับนี ้
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.62 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 159.8 จาก 0.62 บาท ในไตรมาส
3 ปี 2554 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 1.36 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก 0.52 บาท ในไตร
มาส 3 ปี 2554 หากไม่รวมรายการพิ เศษที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ การขายเงิ นลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จ ากัด
(มหาชน) บริ ษัทเอบีเอสพีซี กรุ๊ ป จากัด และบริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิ งค์ บริ ษัทจะมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานภายหลัง
ปรับปรุง 0.71 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.7 จาก 0.62 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2554 และกาไรต่อหุ้นแบบ
ปรับลดภายหลังปรับปรุง 0.59 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก 0.52 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2554

ผลกำรดำเนินงำนเก้ ำเดือนแรกของปี
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 9,621 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.0 จาก
8,511 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 จานวนผู้ป่วยทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นในเก้ าเดือนแรกของปี 2555
เมื่อเทียบกับเก้ าเดือนแรกของปี 2554 ซึง่ เป็ นผลมาจากการเติบโตทังในกลุ
้
ม่ ผู้ป่วยต่างประเทศและผู้ป่วยชาวไทย รายได้
จากกลุ่มโรคที่มีความรุ นแรงเพิ่มสูงขึ ้นทังกลุ
้ ม่ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 ส่งผลให้ รายได้ จาก
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.2 และ ร้ อยละ 13.1 ตามลาดับ โดยรายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 48.9 และ
รายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 51.1 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 ซึ่งเป็ นสัดส่วนใกล้ เคียงกับเก้ าเดือนแรกของปี
2554 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 61.6 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ น
ร้ อยละ 38.4 สะท้ อนให้ เห็นถึงอัตราการเติบโตของกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศที่คอ่ นข้ างสูงกว่าช่วงเวลาที่ผา่ นมา
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รายได้ จากดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 60 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 จาก 20 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2554 โดยหลักมาจากเงินสดรับ 4,482 ล้ านบาท จากการขายหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด
(มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 และอัตราดอกเบี ้ยที่สงู ขึ ้น บริ ษัทได้ บนั ทึกกาไรก่อนหักภาษี เงินได้ จากการขายเงิน
ลงทุนนี ้จานวน 790 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้นเป็ น 54 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2555 จาก 32 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 จากการเก็บหนี ้ที่เพิ่มขึ ้นในกลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออก
กลาง รายได้ รวมในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.5 เป็ น 10,697 ล้ านบาท จาก 8,730 ล้ านบาท ในเก้ าเดือน
แรกของปี 2554 หากไม่รวมรายการกาไรก่อนหักภาษี เงินได้ จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด
(มหาชน) จานวน 790 ล้ านบาท รายได้ รวมภายหลังปรับปรุ งของบริ ษัทจะเท่ากับ 9,907 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี
2555 เพิ่มขึ ้นจาก 8,730 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 13.5
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 5,716 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.7 จาก 5,030
ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 ต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นในอัตราที่สงู กว่ารายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.0 เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการปรับอัตราค่าแรงขันต
้ ่าตามที่รัฐบาล
กาหนด ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นอยู่ที่ 3,905 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.1 จาก 3,482 ล้ านบาท
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 เป็ นผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นอยู่ที่ ร้อยละ 40.6 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เทียบกับร้ อยละ
40.9 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 ถ้ าตัดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขันต
้ ่า อัตรากาไรขันต้
้ นในเก้ าเดือนแรกของปี
2555 จะใกล้ เคียงกับเก้ าเดือนแรกของปี 2554
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร 1,531 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.0 จาก 1,404 ล้ าน
บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 ซึ่งเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานและค่าจ้ างการใช้
บริ การจากภายนอกที่มีผลกระทบจากจานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ ้นและการปรับอัตราค่าแรงขันต
้ ่า ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ 2,600 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 14.3 จาก 2,275 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 เป็ นผลให้ อตั รากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA margin) อยูท่ ี่ร้อยละ 26.4 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 26.1 ในเก้ าเดือน
แรกของปี 2554
การเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนส่งผลให้ คา่ เสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายในเก้ าเดือนแรกของปี
2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 533 ล้ านบาท จาก 482 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่วมจานวน 93 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 จาก 69 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 ส่วนแบ่งกาไรที่
เพิ่มขึ ้นเป็ นผลจากส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ที่เพิ่มขึ ้นจาก 92 ล้ าน
บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 เป็ น 107 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 ในขณะที่สว่ นแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท
บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ลดลงจาก 26 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 เป็ น 17 ล้ านบาท ในเก้ าเดือน
แรกของปี 2555 ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 รวมถึงภาษี กาไร
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จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ ในเดือนธันวาคม 2554 และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการลดขนาดของ
บริ ษัท ในขณะที่สว่ นแบ่งขาดทุนในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 ได้ รวมขาดทุนจากการซื ้อหุ้นคืนโดย บริ ษัท บารุ งราษฎร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล โอสดิ ้งส์ (ฮ่องกง) จากัด จากบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด รายละเอียดของรายการ
พิเศษเหล่านี ้ ถูกแสดงภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษในเอกสารฉบับนี ้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินอยูท่ ี่ 180 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เพิ่มขึ ้นจาก 128 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2554 จากดอกเบี ้ยจ่ายและต้ นทุนการตัดจาหน่ายของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องกับเงินกู้ยืมเพื่อจัดหา
เงินทุนสาหรับการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 เงินกู้ยืม
ดังกล่าวซึง่ ถูกแปลงสภาพเป็ นหุ้นกู้ในเดือนธันวาคม 2554 ซึง่ มีภาระดอกเบี ้ยอยู่ตลอดเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เทียบกับ
ระยะเวลาหกเดือนในเก้ าเดือนแรกของปี 2554
การปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายจากร้ อยละ 30 ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 23 ในปี 2555 ส่งผล
ให้ บริ ษัทมีภาษี เงินได้ จากกาไรจากการดาเนินงานลดลงในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เมื่อเทียบกับเก้ าเดือนแรกของปี 2554
อย่างไรก็ตาม ภาษี เงินได้ จากกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) หักด้ วยสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทเอบีเอสพีซี กรุ๊ ป จากัด ทาให้ ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในเก้ าเดือนแรกของปี
2555 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น 566 ล้ านบาท จาก 541 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 รายละเอียดของรายการพิเศษ
เหล่านี ้ ถูกแสดงภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษในเอกสารฉบับนี ้
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 3.11 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 86.4 จาก 1.67 บาท ในเก้ า
เดือนแรกของปี 2554 กาไรต่อหุ้นแบบปรับลดเพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันเป็ น 2.61 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 จาก
1.40 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 หากไม่รวมรายการพิเศษ บริ ษัทจะมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานภายหลังปรับปรุ ง 2.21
บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.4 จาก 1.73 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 และกาไรต่อหุ้นแบบ
ปรับลดภายหลังปรับปรุง 1.86 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก 1.46 บาท ในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2554
งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

ไตรมำส
3/55

ไตรมำส
3/54

เปลี่ยนแปลง

เก้ ำเดือน
แรกปี 55

เก้ ำเดือน
แรกปี 54

เปลี่ยนแปลง

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

3,292

2,994

10.0%

9,621

8,511

13.0%

กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

790

0

NA

790

0

NA

รายได้ รวม

4,195

3,077

36.3%

10,697

8,730

22.5%

กาไรขันต้
้ น
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม

1,323

1,219

8.6%

3,905

3,482

12.1%

876

769

13.9%

2,600

2,275

14.3%

(18)

59

-131.4%

93

69

35.0%

กาไรสุทธิ

1,180

454

159.8%

2,263

1,214

86.4%

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

40.2%

40.7%

40.6%

40.9%

26.0%
28.1%

25.1%
14.5%

26.4%
21.0%

26.1%
13.8%
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กำไรต่ อหุ้น
(หน่ วย :บำท)
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

ไตรมำส
3/55
1.62
1.36

ไตรมำส
3/54
0.62
0.52

เปลี่ยนแปลง
159.8%
159.8%

เก้ ำเดือน
แรกปี 55
3.11
2.61

เก้ ำเดือน
แรกปี 54
1.67
1.40

เปลี่ยนแปลง
86.4%
86.4%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน 7,300 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 2,704 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นจานวน 4,411 ล้ านบาท ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากเงินสด
รับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,303 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จาก 1,110 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
จานวนวันเก็บหนี ้เฉลีย่ ที่ลดลงเป็ น 36.5 วัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เทียบกับ 37.2 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ น
ผลมาจากการเก็บหนี ้ของกลุม่ ลูกหนี ้จากตะวันออกกลางได้ เป็ นจานวนมาก
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงเป็ น 8,006 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จาก 10,768 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 โดยหลักจากการลดลงของเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม ภายหลังการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ
ทอล จากัด (มหาชน) และการลดทุนในบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้นตาม
แผนการลงทุนเพื่อขยายโรงพยาบาล บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ เป็ น 15,306 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จาก
13,473 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จานวน 2,001 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 1,506 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายทีเ่ พิ่มขึ ้นจานวน 260 ล้ านบาท และภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 130 ล้ านบาท
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนของบริ ษัท ซึ่ง ส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยหุ้นกู้ระยะยาวไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญ
เนื่องจากบริ ษัทได้ ดาเนินการออกหุ้นกู้แล้ วเสร็ จในเดือนธันวาคม 2554 การเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จากผลการดาเนินงานที่ แข็งแกร่ ง การจัดเก็บหนีท้ ี่ดี และเงินสดรับจากการขายเงินลงทุน ส่งผลให้ หนี ้สิน ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 ต่ากว่ายอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทาให้ เกิดเงินสดคงเหลือสุทธิ ภายหลังหัก หนี ้สิน อัตรา
ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทอยู่ที่ 14.4 เท่าในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 จาก 17.8 เท่าในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2554 การลดลงของอัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของดอกเบี ้ยจ่ายที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 8,058 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จาก 6,734 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 โดยหลักจากกาไรสุทธิในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 จานวน 2,263 ล้ านบาท หักกลบกับการจ่ายเงินปั น
ผลจานวน 912 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (Average ROA) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 14.0 ในปี 2554 มา
เป็ นร้ อยละ 21.0 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Average ROE) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ
24.8 ในปี 2554 มาเป็ นร้ อยละ 40.8 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555
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หน่ วย: ล้ ำนบำท

30 ก.ย. 55

31 ธ.ค. 55

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

15,306

13,473

13.6%

หนี ้สินรวม

7,248

6,739

7.6%

8,058
เก้ ำเดือนแรก
ปี 55

6,734
เก้ ำเดือนแรก
ปี 54

19.7%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)*
14.4
17.8*
* ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) หรื อ กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ที่นามาคานวนอัตรา
ความสามารถชาระดอกเบี ้ย คื อ 69.5 ล้านบาท โดยคิ ดจากจานวนวันทีเ่ หลื อในระยะเวลาหลังการเข้าซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวเสร็ จสิ้ น หากทาการคิ ดผลกระทบของ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจากรายการดังกล่าวแบบเต็มระยะเวลาแล้ว ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะอยู่ที่ประมาณ 98.8 ล้านบาทและอัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ยจะ
เท่ากับ 14.5 เท่า

เก้ ำเดือนแรก
ปี 55

ปี 2554

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

36.5

37.2

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

11.6

13.2

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

27.3

30.1

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

(0.1)**

0.6

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

21.0%

14.0%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)
* เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ สูงกว่าหนีส้ ิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

40.8%

24.8%

งบกระแสเงินสด
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 2,302 ล้ านบาท เทียบกับ
1,666 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 เป็ นผลจากผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่ ง การปรับปรุ งในเงินทุนหมุนเวียน
และภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจ่ายที่ลดลงในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 3,174
ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไป 3,173 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554
ผลกระทบของรายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) จานวน 3,563 ล้ านบาทถูก
รวมอยู่ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 ในขณะที่เก้ าเดือนแรกของปี 2555 ได้ รวมเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว
จานวน 4,482 ล้ านบาท นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ รับเงินสดจากการลดทุนของ บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
จานวน 362 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เทียบกับ 613 ล้ านบาท ที่ได้ รับในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 ทังนี
้ ้ใน
เดือนกันยายน ปี 2555 บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท รื่ นมงคล จากัด เป็ นจานวนเงิน 1,045 ล้ านบาท เพื่อ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างในบริ เวณสุขมุ วิทซอย 1 เพื่อใช้ ในการขยายพื ้นที่ให้ บริ การใกล้ กบั บริ เวณโรงพยาบาล
นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนยังเพิ่มขึ ้น โดยหลักเพื่อการขยายพื ้นที่ให้ บริ การในโรงพยาบาล และการซื ้อที่ดินบริ เวณ
ถนนเพชรบุรีเพื่อสนับสนุนแผนการขยายกิจการในอนาคต
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 1,062 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เทียบ
กับกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 2,621 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 เนื่องจากในเก้ าเดือน
แรกของปี 2554 บริ ษัทมีเงินสดรับจานวน 3,570 ล้ านบาทจากการกู้ยืมเงินระยะสันเพื
้ ่อเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ ของ บริ ษัท
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บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) นอกจากนี ้ เงินปั นผลจ่ายเพิ่มขึ ้นในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 สอดคล้ องกับการ
เติบโตของกาไรสุทธิ ทังหมดนี
้
้ เป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยู่ที่ 5,672 ล้ านบาท ณ
วันที่ 30 กันยายน 2555 เทียบกับ 1,741 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.6 เท่า เทียบกับ 1.8 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.5 เท่า เทียบกับ 1.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เก้ ำเดือนแรก
ปี 55

เก้ ำเดือนแรก
ปี 54

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

2,302

1,666

กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

3,174

(3,173)

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(1,062)

2,621

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

4,411

1,114

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

5,672

1,741

30 ก.ย. 55

31 ธ.ค. 54

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.6

1.8

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

3.5

1.6

หน่ วย: ล้ ำนบำท

รำยกำรพิเศษ
กาไรสุทธิในเก้ าเดือนแรกของปี 2554 ได้ รวมรายการขาดทุนพิเศษในจานวน 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 อมในสัดส่วนร้ อยละ 100 ผลจากการขายเงินลงทุนใน ARC ทาให้ BIL มีฐานะเงินสดมากกว่าความต้ องการใช้
เงิน BILจึงทาการลดทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ วเพือ่ คืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นการสะท้ อนถึงการบริ หารงานที่
โปร่งใสและมีการกากับดูแลกิจการที่ดี เงินสดคงเหลือของกลุม่ บริษัท BIL อยูใ่ นบริ ษัทย่อยที่ถือโดย BIL ในสัดส่วนร้ อยละ
100 คือ บริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โอสดิ ้งส์ (ฮ่องกง) จากัด (BIHL) ซึง่ BIHL เคยถือหุ้นใน ARC BIHL ซื ้อหุ้น
คืนกลับจาก BIL เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ในการลดทุนของ BIL บริ ษัทรับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนจากรายการซื ้อหุ้นคืนของ
BIHL อันเนื่องมาจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน หักกลบกับกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการจ่ายคืนเงินกู้
ระหว่าง BIL และ BIHL ผลจากปั จจัยทางด้ านอัตราแลกเปลีย่ นนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของส่วนแบ่งขาดทุนจาก BIL จานวน 50
ล้ านบาท ถูกบันทึกในไตรมาส 2 ปี 2554 และเป็ นสาเหตุหลักของส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน BIL ในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2554 ในไตรมาส 3 ปี 2554 ไม่มีการบันทึกรายการพิเศษใดใด
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทมีการบันทึกรายการพิเศษสามรายการ ดังต่อไปนี ้
1) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 บริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
ซึง่ ประกอบธุรกิจในชื่อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จานวนรวม 498.75 ล้ านหุ้น (รวมหุ้นปั นผลที่บริ ษัทได้ รับในปี
2554) ในราคาหุ้นละ 9.15 บาท บริ ษัทได้ รับเงินสดสุทธิหลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการขายเงินลงทุนดังกล่าว
จานวน 4,482 ล้ านบาท กาไรจากการขายเงินลงทุนก่อนหักภาษีเงินได้ จานวน 790 ล้ านบาท เป็ นส่วนหนึง่ ของ
รายได้ รวมและกาไรสุทธิในงบการเงินรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2555 และในเก้ าเดือนแรกของปี 2555
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ภาษี จากการขายเงินลงทุนนี ้เท่ากับ 192 ล้ านบาท และ 204 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 และในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2555 ตามลาดับ ทาให้ บริ ษัทบันทึกกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จากการขายเงินลงทุนนี ้จานวน 598 ล้ าน
บาท และ 586 ล้ านบาท ในกาไรสุทธิของไตรมาส 3 ปี 2555 และในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 ตามลาดับ การขาย
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
2) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 บริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัทย่อยแห่งหนึง่ (บริ ษัท เอบีเอสพีซี กรุ๊ป จากัด
เดิมชื่อ “บริ ษัท บารุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จากัด”) ให้ แก่บคุ คลภายนอกจานวน 63,747 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน
การถือหุ้นร้ อยละ 51 ในบริ ษัทดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 24.00 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวม 1.5 ล้ านบาท ทาให้
เกิดผลกาไรเล็กน้ อยจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเป็ นจานวนเงินน้ อยกว่า 0.1 ล้ านบาท การขายเงินลงทุน
ในบริ ษัทย่อยดังกล่าวทาให้ บริ ษัท เอบีเอสพีซี กรุ๊ป จากัด สิ ้นสุดการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัท บริ ษัทได้ รับรู้สทิ ธิ
ประโยชน์ทางภาษี จากขาดทุนทางภาษี จากการขาย เป็ นจานวน 85 ล้ านบาท การขายเงินลงทุนในบริ ษัท เอบีเอส
พีซี กรุ๊ป จากัด เป็ นไปตามมติอนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
3) ในไตรมาส 3 ปี 2555 บริ ษัทได้ บนั ทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึง่ รวมถึง
ภาษี กาไรจากการขายเงินลงทุน (Capital gain taxes) และค่าใช้ จ่ายที่ปรึกษาทางภาษีจานวน 14 ล้ านบาท จาก
การขายเงินลงทุนในบริษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 56.5 ในเดือน
ธันวาคม 2554 และค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการลดขนาดของบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด 5 ล้ านบาท
บริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ได้ ยื่นขอยกเว้ นภาษี ซ้อน (Tax Treaty Relief) จากการขายบริ ษัท
เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ ซึง่ ท้ ายสุดไม่ได้ รับการอนุมตั ิ ทาให้ เกิดภาษี กาไรจากการขายเงินลงทุนขึ ้น

เหตุกำรณ์ สำคัญ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 บริ ษัทได้ ลงทุนซื ้อหุ้นสามัญจานวน 34,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท รื่ นมงคล จากัด ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวม 1,045 ล้ านบาท
(รวมค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มาซึง่ เงินลงทุน) เพื่อได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างในบริ เวณสุขมุ วิทซอย 1
เพื่อรองรั บ การขยายพืน้ ที่ ให้ บริ การในบริ เวณใกล้ เ คียงกับโรงพยาบาล การลงทุน นีเ้ ป็ นไปตามมติอนุมัติข องที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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