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คาอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 4 ปี 2555 และปี
2555
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 4 ปี 2555 และปี 2555
21 กุมภำพันธ์ 2556
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงานของไตรมาส 4 ปี 2555 โดยมีรายได้
รวม 3,345 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.8 จาก 2,576 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 กาไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2555 อยู่ที่
404 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.0 จาก 374 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 อัตรากาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 12.1 ในไตรมาส 4
ปี 2555 เทียบกับร้ อยละ 14.4 ในไตรมาส 4 ปี 2554 การเปลี่ยนแปลงของอัตรากาไรสุทธิ นนั ้ เนื่องมาจากกาไรสุทธิ
ในไตรมาส 4 ปี 2554 ได้ รวมรายการพิเศษบางรายการไว้ ซึง่ จะได้ กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป
สาหรับปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ รวม 14,042 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.2 จาก 11,306 ล้ านบาท ในปี 2554
รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นได้ รวมรายการพิเศษซึ่งส่งผลให้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิ ในปี 2555 จานวน 2,667 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 67.9
จาก 1,588 ล้ านบาท ในปี 2554 โดยอัตรากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 18.9 ในปี 2555 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 13.9 ในปี 2554
รายได้ รวมและผลการดาเนินงานของบริ ษัทใน ปี 2555 นี ้ ได้ รวมรายการพิเศษที่เกี่ยวข้ องกับ การขายเงินลงทุน
ทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจในชื่อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ) เงินลงทุนส่วน
ที่เหลือในบริ ษัท เอบีเอสพีซี กรุ๊ป จากัด (เดิมชื่อ “บริ ษัท บารุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จากัด”) และส่วนแบ่งขาดทุนจาก
บริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากภาษี อนั เกี่ยวเนื่องกับกาไรจาการขายเงินลงทุนทังหมด
้
ในบริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทในไตรมาส 4 ปี 2554 และสาหรับปี 2554 ได้ รวมรายการ
พิเศษที่เกี่ยวข้ องกับการขายเงินลงทุนบางส่วนของบริ ษัท เอบีเอสพีซี กรุ๊ ป จากัด การซื ้อหุ้นคืนโดย บริ ษัท บารุ งราษฎร์
อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิ ้งส์ (ฮ่องกง) จากัด และการขายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ โดยบริ ษัท
บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด รายละเอียดของรายการพิเศษเหล่านี ้ ถูกแสดงภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษในเอกสาร
ฉบับนี ้
หากไม่รวมรายการพิเศษต่างๆ กาไรสุทธิภายหลังปรับปรุ ง ในไตรมาส 4 ปี 2554 จะเท่ากับ 291 ล้ านบาท เทียบ
กับ 404 ล้ านบาทในไตรมาส 4 ปี 2555 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 38.7 และมีอตั รากาไรสุทธิ ภายหลังปรับปรุ งที่ดีขึ ้น
รายได้ รวมภายหลังปรับปรุ งในปี 2555 ของบริ ษัทจะเท่ากับ 13,252 ล้ านบาท เทียบกับ 11,306 ล้ านบาท ในปี 2554 คิด
เป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 17.2 ในขณะที่กาไรสุทธิภายหลังปรับปรุ ง ในปี 2555 จะเท่ากับ 2,015 ล้ านบาท เทียบกับ 1,555
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ล้ านบาท ในปี 2554 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 29.6 อัตรากาไรสุทธิภายหลังปรับปรุ งอยู่ที่ ร้อยละ 15.1 ในปี 2555 เทียบ
กับร้ อยละ 13.7 ในปี 2554
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้

งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส
ในไตรมาส 4 ปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 3,235 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.2 จาก 2,504
ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 จากสถานการณ์น ้าท่วมในหลายพื ้นที่ของกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในไตรมาส 4 ปี
2554 ส่งผลให้ จานวนผู้ป่วยทังที
้ ่เป็ นชาวไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ ้นในไตรมาส 4 ปี 2555 รายได้ เฉลี่ยต่อผู้ป่วยใน
ค่อนข้ างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2554 เนื่องจากจานวนวันนอนที่สนลงกว่
ั้
าในช่วงที่มีสถานการณ์น ้าท่วม สาหรับ
ผู้ป่วยนอก รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วร้ อยละ 9.5 ในขณะที่รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรง
จากกลุม่ ผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2554 ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 36.6 และ ร้ อยละ 20.8 ตามลาดับ ในไตรมาส 4 ปี 2555 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 47.9 และรายได้ จากผู้ป่วย
นอกคิดเป็ นร้ อยละ 52.1 เทียบกับร้ อยละ 51.0 และ 49.0 ตามลาดับในไตรมาส 4 ปี 2554 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในไตร
มาส 4 ปี 2555 รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 60.5 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 39.5
สะท้ อนให้ เห็นถึงการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงและอัตราการเติบโตของกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศที่สงู
กว่าช่วงเวลาที่ผา่ นมา รวมถึงสถานการณ์น ้าท่วมในปี 2554 ได้ สง่ ผลให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในสัดส่วนของรายได้ ด้วย
รายได้ จากดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 38 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 จาก 9 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 โดย
หลักมาจากเงินสดรับจานวน 4,482 ล้ านบาท จากการขายหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
ในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเพิ่มขึ ้นเป็ น 15 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 จาก 13 ล้ านบาท ใน
ไตรมาส 4 ปี 2554 จากการเก็บหนี ้ที่เพิ่มขึ ้นในกลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง รายได้ รวมในไตรมาส 4 ปี 2555 อยู่
ที่ 3,345 ล้ านบาท จาก 2,576 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.8
ในไตรมาส 4 ปี 2555 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,128 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.9 จาก 1,690 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัด
จาหน่าย) ในไตรมาส 4 ปี 2555 มีจานวน 629 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.0 จาก 499 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554
จากที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่าบริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.2 ซึง่ มากกว่าการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่าย จึง
ส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั รากาไรที่ดีขึ ้น
การเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2555
เพิ่มขึ ้นเป็ น 176 ล้ านบาท จาก 166 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
จานวน 1 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งกาไรจานวน 14 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ่งรวม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) 37 ล้ านบาท บริ ษัทได้ ขายเงิ นลงทุน
ดังกล่าวในต้ นเดือนกรกฎาคม ปี 2555 ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนนี ้ในไตรมาส 4 ปี 2555 และหักกลบ
กับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด จานวน 23 ล้ านบาท ส่วนแบ่งขาดทุน
จากบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เกิดขึ ้นจากรายการพิเศษ ซึ่งได้ อธิบายไว้ ภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษใน
เอกสารฉบับนี ้
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ค่าใช้ จ่ ายทางการเงิ นอยู่ที่ 60 ล้ า นบาทในไตรมาส 4 ปี 2555 เที ยบกับ 61 ล้ า นบาทในไตรมาส 4 ปี 2554
เนื่องจากดอกเบี ้ยจ่ายและต้ นทุนการตัดจาหน่ายของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ออกในเดือนธันวาคม 2554 นัน้ ต่ากว่า
ดอกเบี ้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมเดิมเล็กน้ อย บริ ษัทมีภาระดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ที่ต่ากว่าเงินกู้ยืม เดิมอยู่ตลอดไตรมาส 4 ปี 2555
เทียบกับไตรมาส 4 ปี 2554 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาระดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมเดิมซึง่ สูงกว่าหุ้นกู้
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 124 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 เทียบกับภาษี เงินได้ นิติบคุ คลติดลบ 35 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 ส่วนต่างที่เกิดขึ ้นเป็ นผลมาจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี จานวน 106 ล้ านบาท จากการขายเงิน
ลงทุนบางส่วนในบริ ษัท เอบีเอสพีซี กรุ๊ ป จากัด (เดิมชื่อ “บริ ษัท บารุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จากัด ”) ในไตรมาส 4 ปี
2554 และบางส่วนถูกหักกลบด้ วยการปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายจากร้ อยละ 30 ในปี 2554 เป็ นร้ อย
ละ 23 ในปี 2555
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 0.55 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.0 จาก 0.51 บาท ในไตรมาส 4
ปี 2554 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรั บลด 0.47 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 เพิ่มขึน้ ในอัตราเดียวกัน จาก 0.43 บาท ใน
ไตรมาส 4 ปี 2554 หากไม่รวมรายการพิเศษที่เกี่ยวข้ องกับการขายเงินลงทุนใน บริ ษัท เอบีเอสพีซี กรุ๊ป จากัด และการขาย
เงินลงทุนในบริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ โดยบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด บริ ษัทจะมีกาไรต่อหุ้นขัน้
พื ้นฐานภายหลังปรับปรุ ง 0.40 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 เทียบกับ 0.55 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
38.7 และกาไรต่อหุ้นแบบปรับลดภายหลังปรับปรุงเพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันเป็ น 0.47 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 จาก 0.34
บาท ในไตรมาส 4 ปี 2554

ผลกำรดำเนินงำนของปี 2555
ในปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 12,856 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.7 จาก 11,015 ล้ านบาท
ในปี 2554 จานวนผู้ป่วยทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นในปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึง่ เป็ นผลมาจากการเติบโตทัง้
ในกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศและผู้ป่วยชาวไทย ในปี 2555 รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ ้นทังกลุ
้ ม่ ผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.4 และ ร้ อยละ 18.3 ตามลาดับ โดยรายได้ จาก
ผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 48.6 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 51.4 ในปี 2555 หากแบ่งตามเชือ้ ชาติ รายได้ จาก
ผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 61.3 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 38.7 สะท้ อนให้ เห็นถึงอัตราการ
เติบโตของกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศที่คอ่ นข้ างสูงกว่าช่วงเวลาที่ผา่ นมา

รายได้ จากดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 98 ล้ านบาท ในปี 2555 จาก 30 ล้ านบาท ในปี 2554 โดยหลักมาจากเงินสด
รับ 4,482 ล้ านบาท จากการขายหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม ปี 2555
และอัตราดอกเบี ้ยที่สงู ขึ ้น บริ ษัทได้ บนั ทึกกาไรก่อนหักภาษี เงินได้ จากการขายเงินลงทุนนี ้จานวน 790 ล้ านบาท ในปี 2555
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้นเป็ น 70 ล้ านบาท ในปี 2555 จาก 45 ล้ านบาท ในปี 2554 จากการเก็บหนี ้ที่เพิ่มขึ ้นใน
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กลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง รายได้ รวมในปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.2 เป็ น 14,042 ล้ านบาท จาก 11,306 ล้ าน
บาท ในปี 2554 หากไม่รวมรายการกาไรก่อนหักภาษีเงินได้ จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด
(มหาชน) จานวน 790 ล้ านบาท รายได้ รวมภายหลังปรับปรุงของบริ ษัทจะเท่ากับ 13,252 ล้ านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ ้นจาก
11,306 ล้ านบาท ในปี 2554 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 17.2
ในปี 2555 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 8,232 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 16.4 จาก 7,070 ล้ านบาท ในปี 2554 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2555 (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,305
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.3 จาก 2,035 ล้ านบาท ในปี 2554 จากที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่า บริ ษัทมีรายได้ จากกิ จการ
โรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.7 ซึง่ มากกว่าการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่าย จึงส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั รากาไรที่ดีขึ ้น
การเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนส่งผลให้ คา่ เสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายในปี 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น
709 ล้ านบาท โดยเพิ่มร้ อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 93
ล้ านบาท ในปี 2555 จาก 83 ล้ านบาท ในปี 2554 ส่วนแบ่งกาไรที่เพิ่มขึน้ เป็ นผลจากส่วนแบ่ง ขาดทุนจากบริ ษั ท
บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ลดลงจาก 49 ล้ านบาท ในปี 2554 เป็ น 17 ล้ านบาท ในปี 2555 ในขณะที่สว่ นแบ่ง
กาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ลดลงจาก 129 ล้ านบาท ในปี 2554 เป็ น 107 ล้ าน
บาท ในปี 2555 จากการขายเงินลงทุนทังหมดนั
้
นในเดื
้
อนกรกฎาคม ปี 2555 ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท บารุ งราษฎร์
อินเตอร์ เนชั่นแนล ในปี 2554 ได้ รวมขาดทุนจากการซือ้ หุ้นคืนโดย บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิ ้งส์
(ฮ่องกง) จากัด และขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ โดยบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด รายละเอียดของรายการพิเศษเหล่านี ้ ถูกแสดงภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษในเอกสารฉบับนี ้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินอยู่ที่ 241 ล้ านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ ้นจาก 189 ล้ านบาทในปี 2554 จากดอกเบี ้ยจ่ายและ
ต้ นทุนการตัดจาหน่ายของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้ องกับเงินกู้ยืมเพื่อจัดหาเงินทุนสาหรับการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 เงินกู้ยืมดังกล่าวซึ่งถูกแปลงสภาพเป็ นหุ้นกู้ใน
เดือนธันวาคม 2554 ซึง่ มีภาระดอกเบี ้ยอยูต่ ลอดปี 2555 เทียบกับระยะเวลาเก้ าเดือนของปี 2554
การปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายจากร้ อยละ 30 ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 23 ในปี 2555 ส่งผล
ให้ บริ ษัทมีภาษี เงินได้ จากกาไรจากการดาเนินงานลดลงในปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 อย่างไรก็ตาม ภาษี เงินได้ จาก
กาไรจากการขายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) หักด้ วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี จาก
การขายเงินลงทุนส่วนที่เหลือในบริ ษัท เอบีเอสพีซี กรุ๊ ป จากัด ทาให้ ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในปี 2555 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น
690 ล้ านบาท จาก 506 ล้ านบาท ในปี 2554 รายละเอียดของรายการพิเศษเหล่านี ้ ถูกแสดงภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษใน
เอกสารฉบับนี ้
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 3.66 บาท ในปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 67.9 จาก 2.18 บาท ในปี 2554 กาไรต่อหุ้น
แบบปรับลดเพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันเป็ น 3.07 บาท ในปี 2555 จาก 1.83 บาท ในปี 2554 หากไม่รวมรายการพิเศษ บริ ษัท
จะมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานภายหลังปรับปรุ ง 2.77 บาท ในปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.6 จาก 2.14 บาท ในปี 2554 และ
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลดภายหลังปรับปรุง 2.32 บาท ในปี 2555 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก 1.79 บาท ในปี 2554
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งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
กาไรจากการขายเงินลงทุน
รายได้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรสุทธิ
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ ม
ราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin)
อัตรากาไรสุทธิ
กำไรต่ อหุ้น
(หน่ วย :บำท)
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

ไตรมำส
4/55

ไตรมำส
4/54

เปลี่ยนแปลง

ปี 2555

ปี 2554

เปลี่ยนแปลง

3,235

2,504

29.2%

12,856

11,015

16.7%

-

-

n/a

790

-

n/a

3,345

2,576

29.8%

14,042

11,306

24.2%

726

543

33.6%

3,326

2,819

18.0%

1

14

-95.5%

93

83

12.9%

404

374

8.0%

2,667

1,588

67.9%

22.0%
12.1%
ไตรมำส
4/55
0.55
0.47

21.2%
14.4%
ไตรมำส
4/54
0.51
0.43

25.3%
18.9%

25.0%
13.9%

ปี 2555
3.66
3.07

ปี 2554
2.18
1.83

เปลี่ยนแปลง
8.0%
8.0%

เปลี่ยนแปลง
67.9%
67.9%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน 7,670 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 2,704 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นจานวน 4,773 ล้ านบาท ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากเงินสด
รับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,314 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จาก 1,110 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จานวนวันเก็บหนี ้เฉลี่ยที่ลดลงเป็ น 36.7 วัน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับ 37.2 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นผลมาจากการเก็ บหนีข้ องกลุ่มลูกหนีจ้ าก
ตะวันออกกลางได้ เป็ นจานวนมาก
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงเป็ น 8,192 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 ษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 15,862 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จาก
13,473 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 2,138 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 1,506 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นผลมาจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 248 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและ
เจ้ าหนี ้อื่นที่เพิ่มขึ ้นจานวน 197 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นมากเนื่องจากการขยายโรงพยาบาล และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายที่เพิ่มขึ ้น
จานวน 125 ล้ านบาท
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หนีส้ ินไม่หมุนเวียนของบริ ษัท ซึ่ง ส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยหุ้นกู้ระยะยาวไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญ
เนื่องจากบริ ษัทได้ ดาเนินการออกหุ้นกู้แล้ วเสร็ จในเดือนธันวาคม 2554 การเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุน ผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่ ง และการจัดเก็บหนี ้ที่ดี ส่งผลให้ หนี ้สิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ต่ากว่ายอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทาให้ เกิดเงินสดคงเหลือสุทธิ ภายหลังหัก หนี ้สิน อัตรา
ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทอยูท่ ี่ 13.8 เท่าในปี 2555 ลดลงจาก 14.9 เท่าในปี 2554 การลดลงของอัตรา
ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของดอกเบี ้ยจ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนใน
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) เงินกู้ยืมดังกล่าวซึ่งถูกแปลงสภาพเป็ นหุ้นกู้ในเดือ นธันวาคม 2554 ซึ่งมี
ภาระดอกเบี ้ยอยูต่ ลอดปี 2555 เทียบกับระยะเวลาเก้ าเดือนของปี 2554
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 8,388 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จาก 6,734 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 โดยหลักจากกาไรสุทธิของปี 2555 จานวน 2,667 ล้ านบาท หักกลบกับการจ่ายเงินปั นผลจานวน 912
ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (Average ROA) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 14.0 ในปี 2554 มาเป็ นร้ อยละ 18.2
ในปี 2555 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Average ROE) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 24.8 ในปี 2554 มาเป็ นร้ อยละ 35.3
ในปี 2555
หน่ วย: ล้ ำนบำท

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 54

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

15,862

13,473

17.7%

หนี ้สินรวม

7,474

6,739

10.9%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

8,388

6,734

24.6%

ปี 2555

ปี 2554

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)
13.8
14.9*
* ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) หรื อ กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ที่นามาคานวนอัตรา
ความสามารถชาระดอกเบี ้ย คื อ 111 ล้านบาท โดยคิ ดจากจานวนวันทีเ่ หลื อในระยะเวลาหลังการเข้าซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวเสร็ จสิ้ น หากทาการคิ ดผลกระทบของ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจากรายการดังกล่าวแบบเต็มระยะเวลาแล้ว ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะอยู่ที่ประมาณ 140 ล้านบาทและอัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ยจะ
เท่ากับ 12.9 เท่า

ปี 2555

ปี 2554

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

36.7

37.2

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

11.7

13.2

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

28.1

30.1

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

(0.1)**

0.6

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

18.2%

14.0%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)
** เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ สูงกว่าหนีส้ ิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

35.3%

24.8%
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งบกระแสเงินสด
ในปี 2555 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 3,025 ล้ านบาท เทียบกับ 2,061 ล้ านบาท
ในปี 2554 เป็ นผลจากผลการดาเนินงานทีแ่ ข็งแกร่ง การปรับปรุงในเงินทุนหมุนเวียน และภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจ่ายที่ลดลง
ในปี 2555 บริ ษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 2,931 ล้ านบาท เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไป 3,945 ล้ าน
บาท ในปี 2554 ผลกระทบของรายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ ของ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) จานวน
3,563 ล้ านบาทถูกรวมอยูใ่ นปี 2554 ในขณะที่ปี 2555 ได้ รวมเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจานวน 4,482 ล้ าน
บาท นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ รับเงินสดจากการลดทุนของ บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด จานวน 362 ล้ าน
บาท ในปี 2555 เทียบกับ 613 ล้ านบาท ที่ได้ รับในปี 2554 ทังนี
้ ใ้ นเดือนกันยายน ปี 2555 บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญ
ทังหมดของบริ
้
ษัท รื่ นมงคล จากัด เป็ นจานวนเงิน 1,045 ล้ านบาท เพื่อกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้ างในบริ เวณ
สุขมุ วิทซอย 1 เพื่อใช้ ในการขยายพื ้นที่ให้ บริ การใกล้ กบั บริ เวณโรงพยาบาล นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนยังเพิ่มขึ ้น
โดยหลักเพื่อการขยายพื ้นที่ให้ บริ การในโรงพยาบาล และการซื ้อที่ดินบริ เวณถนนเพชรบุรีเพื่อสนับสนุนแผนการขยาย
กิจการในอนาคต
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 1,179 ล้ านบาท ในปี 2555 เทียบกับกระแสเงินสด
รับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 2,518 ล้ านบาท ในปี 2554 เนื่องจากในปี 2554 บริ ษัทมีเงินสดรับจานวน 4,955
ล้ านบาทจากการออกหุ้นกู้ในเดือ นธันวาคม 2554 เพื่ อน าไปชาระเงิ น กู้ยืมระยะสัน้ เพื่อเข้ า ซือ้ หุ้น สามัญ ของ บริ ษั ท
บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) นอกจากนี ้ เงินปั นผลจ่ายเพิ่มขึ ้นในปี 2555 สอดคล้ องกับการเติบโตของกาไร
สุทธิ ทังหมดนี
้
้ เป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยู่ที่ 6,034 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 เทียบกับ 1,261 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.6 เท่า เทียบกับ 1.8 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.4 เท่า เทียบกับ 1.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
หน่ วย: ล้ ำนบำท

ปี 2555

ปี 2554

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

3,025

2,061

กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

2,931

(3,945)

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(1,179)

2,518

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

4,773

633

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

6,034

1,261

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 54

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.6

1.8

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

3.4

1.6
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รำยกำรพิเศษ
ในปี 2554 บริ ษัทมีการบันทึกรายการพิเศษสามรายการ ดังต่อไปนี ้
1) ในปี 2553 บริ ษัท บารุ งราษฎร์ 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 BIL จึงทาการลดทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ วเพื่อคืนเงินทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นการสะท้ อนถึงการบริ หารงานที่โปร่งใสและมีการกากับดูแลกิจการที่ดี เงินสดคงเหลือของกลุม่
บริ ษัท BIL อยูใ่ นบริ ษัทย่อยที่ถือโดย BIL ในสัดส่วนร้ อยละ 100 คือ บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮล
ดิ ้งส์ (ฮ่องกง) จากัด (BIHL) ซึ่ง BIHL เคยถือหุ้นใน ARC BIHL ซื ้อหุ้นคืนกลับจาก BIL เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์ในการลดทุนของ BIL บริ ษัทรับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนจากรายการซื ้อหุ้นคืนของ BIHL อันเนื่องมาจากส่วนต่าง
จากการแปลงค่างบการเงิน หักกลบกับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการจ่ายคืนเงินกู้ระหว่าง BIL และ BIHL
ผลจากปั จจัยทางด้ านอัตราแลกเปลี่ยนนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของส่วนแบ่งขาดทุนจาก BIL จานวน 50 ล้ านบาท ถูก
บันทึกในไตรมาส 2 ปี 2554
2) ในเดือนธันวาคม 2554 BIL ได้ ทาการขายเงินลงทุนในบริ ษัท เอเชียน ฮอลพิทอล อิงค์ (AHI) ซึ่ง BIL ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 56.5 ผลจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทมีส่วนแบ่งขาดทุน จานวน 24 ล้ านบาท
เนื่องมาจากขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจานวน 40 ล้ านบาท
3) ในเดือนธันวาคม 2554 บริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนบางส่วนของบริ ษัท เอบีเอสพีซี กรุ๊ ป จากัด (เดิมชื่อ “บริ ษัท บารุ ง
ราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จากัด ”) ให้ แก่บคุ คลภายนอก ผลจาการขายเงินลงทุนดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทรับรู้ สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี จากขาดทุนจากการขายเป็ นจานวน 106 ล้ านบาท
ในปี 2555 บริ ษัทมีการบันทึกรายการพิเศษสามรายการ ดังต่อไปนี ้
1) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 บริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบธุรกิจในชื่อ 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 กาไรจากการขายเงินลงทุนก่อนหักภาษี เงินได้ จานวน 790 ล้ านบาท เป็ นส่วนหนึ่งของ
รายได้ รวมและกาไรสุทธิในงบการเงินรวมใน ปี 2555
ภาษี จากการขายเงินลงทุนนี ้เท่ากับ 204 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทบันทึกกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ จากการขายเงิน
ลงทุนนี จ้ านวน 586 ล้ า นบาท ในกาไรสุท ธิ ข องปี 2555 การขายเงิ น ลงทุนดัง กล่า วเป็ นไปตามมติ ที่ ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
2) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 บริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัทย่อยแห่งหนึง่ (บริ ษัท เอบีเอสพีซี กรุ๊ ป 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 กรุ๊ ป จากัด สิ ้นสุดการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท บริ ษัทได้ รับรู้ สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี จากขาดทุนจากการขาย เป็ นจานวน 85 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 การขายเงินลงทุนใน
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บริ ษัท เอบีเอสพีซี กรุ๊ ป จากัด เป็ นไปตามมติอนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2554
3) ในไตรมาส 3 ปี 2555 บริ ษัทได้ บนั ทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึง่ รวมถึง
ภาษี กาไรจากการขายเงินลงทุน (Capital gain taxes) และค่าใช้ จ่ายที่ปรึกษาทางภาษี จานวน 14 ล้ านบาท จาก
การขายเงินลงทุนในบริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 56.5 ในเดือน
ธันวาคม 2554 และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการลดขนาดของบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด จานวน 5
ล้ านบาท บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ได้ ยื่นขอยกเว้ นภาษี ซ้อน (Tax Treaty Relief) จากการ
ขายบริ 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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