ที่ SET 56/12
10 พฤษภาคม 2556
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 1 ปี 2556
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 1 ปี 2556
10 พฤษภำคม 2556
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2556 โดยมีรายได้
รวม 3,566 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.2 จาก 3,236 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 กาไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2556 อยูท่ ี่
613 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.5 จาก 581 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 17.2 ใน
ไตรมาส 1 ปี 2556 เทียบกับร้ อยละ 17.6 ในไตรมาส 1 ปี 2555
กาไรสุทธิ ข องบริ ษัทในไตรมาส 1 ปี 2555 ได้ รวมส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด
(มหาชน) (ประกอบธุรกิจในชื่อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ) จานวน 55 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 บริ ษัทได้ ขาย
เงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนนี ้ใน
ไตรมาส 1 ปี 2556
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้

งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส
ในไตรมาส 1 ปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 3,457 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.6 จาก 3,155
ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 จานวนผู้ป่วยนอกในไตรมาส 1 ปี 2556 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2555 ทังในกลุ
้
ม่
ชาวไทยและต่างประเทศ ในขณะที่จานวนวันผู้ป่วยใน (Patient Day) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย แต่จานวนการเข้ ารับการรักษาเป็ น
ผู้ป่วยใน (Admission) ลดลงเล็กน้ อย ทังจ
้ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้ รับผลกระทบจากจานวนวันที่ลดลง 1 วัน ใน
ไตรมาส 1 ปี 2556 ประกอบกับการเติบโตที่มากเป็ นพิเศษในไตรมาส 1 ปี 2555 นอกจากนี ้จานวนผู้ป่วยในค่อนข้ างได้ รับ
ผลกระทบจากการดาเนินแผนบริ หารความต้ องการเตียงผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการเข้ าถึงการบริ การของผู้ป่วยที่ต้องการ
ได้ รับบริ การทางการแพทย์ในรายที่มีความรุนแรงของโรคมากกว่าและมีระยะเวลาการพักรักษานานกว่า สาหรับผู้ป่วยนอก
รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.8 จากปี ก่อน และรายได้ ต่อการเข้ ารับการรักษาของผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้น
เล็กน้ อย ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.7 และ ร้ อยละ 13.5 ตามลาดับ ในไตรมาส 1 ปี
2556 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 47.6 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 52.4 เทียบกับร้ อยละ 49.6 และ
Page 1

Investor Relations
+662 667 1469
ir@bumrungrad.com

50.4 ตามลาดับในไตรมาส 1 ปี 2555 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในไตรมาส 1 ปี 2556 รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ น
ร้ อยละ 62.1 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 37.9 สะท้ อนให้ เห็นถึงการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากกลุม่ โรคที่
มีความรุนแรงของกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศที่สงู กว่าช่วงเวลาที่ผา่ นมา

รายได้ จากดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 38 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 จาก 8 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 โดย
หลักมาจากเงินสดคงเหลือจานวน 4,482 ล้ านบาท ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการขายหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล
จากัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเพิ่มขึ ้นเป็ น 12 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 จาก
9 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 จากการเก็บหนี ้ที่เพิ่มขึ ้นในกลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง รายการข้ างต้ นได้ ถกู
หักกลบกับรายการต่างๆ ในกลุม่ รายได้ อื่นที่ลดลงเล็กน้ อย ส่งผลให้ รายได้ รวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.2 เป็ น 3,566 ล้ านบาท ใน
ไตรมาส 1 ปี 2556 จาก 3,236 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555
ในไตรมาส 1 ปี 2556 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,143 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.5 จาก 1,956 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 อันเนื่องมาจากรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เติบโตร้ อย
ละ 9.6 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 596 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.2 จาก 536 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากผลกระทบของการ
ปรับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 จานวน 17 ล้ านบาท ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้ าง
ของพนักงานตามอัตราเงินเฟ้ อ 8 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายเพื่อสนับสนุนและบารุ งรักษาซอฟท์แวร์ เพิ่มขึ ้น 6 ล้ านบาท และค่า
เช่าจ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากการเช่าพื ้นที่สานักงานชัว่ คราวซึง่ เกี่ยวข้ องกับแผนการขยายกิจการ 4 ล้ านบาท กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย
ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.6 จาก 909 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555
เป็ น 978 ล้ านบาท ใน ไตรมาส 1 ปี 2556 และอัต ราก าไรก่ อนหักดอกเบี ย้ ภาษี ค่า เสื่อมราคา และค่า ตัด จ าหน่า ย
(EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 27.7 ในไตรมาส 1 ปี 2556 เทียบกับร้ อยละ 28.2 ในไตรมาส 1 ปี 2555
การเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายในไตรมาส 1 ปี 2556
เพิ่มขึ ้นเป็ น 190 ล้ านบาท จาก 173 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
จานวน 1 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 เทียบกับส่วนแบ่งกาไรจานวน 58 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 ซึ่งรวมส่วน
แบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) จานวน 55 ล้ านบาท บริ ษัทได้ ขายเงินลงทุน
ดังกล่าวในต้ นเดือนกรกฎาคม ปี 2555 ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนนี ้ในไตรมาส 1 ปี 2556
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินอยูท่ ี่ 59 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 2556 และไตรมาส 1 ปี 2555 ค่าใช้ จ่ายทางการเงินส่วน
ใหญ่ เกิ ด จากดอกเบีย้ จ่ายและต้ นทุนการตัดจาหน่ายของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับ หุ้นกู้ที่ออกเพื่อแปลงสภาพหนี ใ้ นเดือน
ธันวาคม 2554
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บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 155 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับ 161 ล้ านบาท ในไตรมาส 1
ปี 2555 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายจากร้ อยละ 23 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ
20 ในปี 2556 คิดเป็ นจานวนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่ลดลงจานวน 23 ล้ านบาท หักกลบกับภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น 19 ล้ านบาท
จากกาไรทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในไตรมาส 1 ปี 2556 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2555
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 0.84 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.5 จาก 0.80 บาท ในไตรมาส 1
ปี 2555 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 0.71 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก 0.67 บาท ในไตร
มาส 1 ปี 2555
งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

ไตรมำส 1/56

ไตรมำส 1/55

เปลี่ยนแปลง

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

3,457

3,155

9.6%

รายได้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
(EBITDA)

3,566

3,236

10.2%

978

909

7.6%

1

58

-98.7%

613

581

5.5%

27.7%
17.2%

28.2%
17.6%

ไตรมำส 1/56
0.84
0.71

ไตรมำส 1/55
0.80
0.67

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรสุทธิ
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
(EBITDA Margin)
อัตรากาไรสุทธิ
กำไรต่ อหุ้น
(หน่ วย :บำท)
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

เปลี่ยนแปลง
5.5%
5.5%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 8,427 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 7,670 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นจานวน 681 ล้ านบาท ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้การค้ า
เพิ่มขึ ้นเป็ น 1,366 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จาก 1,314 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวนวันเก็บหนี ้
เฉลีย่ คิดเป็ น 37.3 วัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เทียบกับ 36.7 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 8,320 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จาก 8,315 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 โดยหลัก มาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึน้ ตามแผนการลงทุน เพื่อขยายโรงพยาบาล บริ ษัทมี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 16,747 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จาก 15,985 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จานวน 2,273 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 2,138 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นผลมาจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 152 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ทีเ่ พิ่มขึ ้นจานวน 45 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี ้ยค้ างจ่ายจากหุ้นกู้ระยะยาว หักกลบกับเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้
อื่นที่ลดลงจานวน 56 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 31
มีนาคม 2556 ต่ากว่ายอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ทาให้ เกิดเงิ นสดคงเหลือสุทธิ ภายหลังหัก หนีส้ ิน อัตรา
ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทอยู่ที่ 16.5 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2556 จาก 15.3 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2555
การเพิ่มขึ ้นของอัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยเป็ นผลจากการการที่บริ ษัทมีกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ที่สงู ขึ ้นในไตรมาส 1 ปี 2556 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2555
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 9,116 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จาก 8,510 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 โดยหลักจากกาไรสุทธิ ในไตรมาส 1 ปี 2556 จานวน 613 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
เฉลีย่ (Average ROA) ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 18.1 ในปี 2555 มาเป็ นร้ อยละ 15.0 ในไตรมาส 1 ปี 2556 เช่นเดียวกัน
กับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Average ROE) ทีล่ ดลงจากร้ อยละ 35.0 ในปี 2555 มาเป็ นร้ อยละ 28.0 ในไตรมาส 1
ปี 2556 การลดลงของอัตราผลตอบแทนดังกล่าว เนื่องมาจากรายการพิเศษในปี 2555 ซึ่งส่วนใหญ่คือกาไรจากการขาย
เงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
หน่ วย: ล้ ำนบำท

31 มี.ค. 56

31 ธ.ค. 55

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

16,747

15,985

4.8%

หนี ้สินรวม

7,631

7,474

2.1%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

9,116
ไตรมำส 1
ปี 56

8,510
ไตรมำส 1
ปี 55

7.1%

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

16.5
ไตรมำส 1
ปี 56

15.3
ปี 2555

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

37.3

36.7

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

10.5

11.7

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

29.0

28.1

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

(0.2)*

(0.1)*

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

15.0%

18.1%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)
* เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ สูงกว่าหนีส้ ิน ณ วันสิ้นงวด

27.8%

35.0%
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งบกระแสเงินสด
ในไตรมาส 1 ปี 2556 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 891 ล้ านบาท เทียบกับ 927
ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 การเปลี่ยนแปลงนี ้เกิดจากเงินสดรับจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้นหักกลบกับเงิน ทุน
หมุนเวียนที่ลดลง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายหนี ้สินที่เป็ นไปตามแผนการลงทุนเพื่อขยายโรงพยาบาล บริ ษัทมีกระแสเงินสด
สุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 194 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 เทียบกับกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
จานวน 61 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2555 กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมลงทุนในไตรมาส 1 ปี 2555 ได้ รวมเงินสด
จากการลดทุนของ บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด จานวน 271 ล้ านบาท ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2556 ไม่มีเงิน
สดรับจานวนดังกล่าว บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 17 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 และ
ไตรมาส 1 ปี 2555 ที่กล่าวมาข้ างต้ นรวมถึงเงินสดรับจานวน 4,482 ล้ านบาท จากการขายหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก
เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม 2555 เป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
อยูท่ ี่ 6,715 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เทียบกับ 2,231 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.7 เท่า เทียบกับ 3.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 31
มีนาคม 2556 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.6 เท่า เทียบกับ 3.4 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ไตรมำส 1
ปี 56

ไตรมำส 1
ปี 55

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

891

927

กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(194)

61

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(17)

(17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

681

970

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

6,715

2,231

31 มี.ค. 56

31 ธ.ค. 55

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.7

3.6

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

3.6

3.4

หน่ วย: ล้ ำนบำท

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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