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เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 2 ปี 2556
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 2 ปี 2556
7 สิงหำคม 2556
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2556 โดยมีรายได้
รวม 3,591 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.0 จาก 3,266 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 กาไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2556 อยูท่ ี่
579 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.0 จาก 499 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 16.1 ใน
ไตรมาส 2 ปี 2556 เทียบกับร้ อยละ 15.0 ในไตรมาส 2 ปี 2555
สาหรับครึ่งปี แรกของปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวม 7,157 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.1 จาก 6,502 ล้ านบาทใน
ครึ่งปี แรกของปี 2555 กาไรสุทธิในครึ่งปี แรกของปี 2556 เพิ่มขึ ้นเป็ น 1,192 ล้ านบาท จาก 1,080 ล้ านบาทในครึ่งปี แรก
ของปี 2555 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 16.6 ในครึ่งปี แรกของปี 2556 จากร้ อยละ 16.3 ในครึ่งปี แรกของปี 2555
กาไรสุทธิ ของบริ ษัทในไตรมาส 2 ปี 2555 และครึ่ งปี แรกของปี 2555 ได้ รวมส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษัท บางกอก
เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจในชื่อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ) จานวน 52 ล้ านบาทและ 107 ล้ านบาท
ตามลาดับ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 บริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนนี ้ในไตรมาส 2 ปี 2556 และครึ่งปี แรกของปี 2556
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้

งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส
ในไตรมาส 2 ปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 3,494 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.1 จาก 3,174
ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 จานวนผู้ป่วยนอกในไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555 ในกลุม่
ผู้ป่ วยชาวต่ า งประเทศและในส่ว นของผู้ป่ วยชาวไทยยัง คงเท่ า เดิ ม จ านวนผู้ป่ วยที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาเป็ นผู้ป่ วยใน
(Admission)เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย แต่จานวนวันผู้ป่วยใน (Patient Day) ลดลง เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2555 มีกลุม่ ผู้ป่วยที่มี
ระยะเวลาการพักรักษานานมากกว่าปกติจากกลุ่มโรคที่มีความรุ นแรง สาหรับผู้ป่วยนอก รายได้ จากกลุ่มโรคที่มีความ
รุ นแรงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.8 จากปี ก่อน และรายได้ ต่อ วันในการเข้ ารับการรักษาของผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.1 ส่งผลให้
Page 1

Investor Relations
+662 667 1469
ir@bumrungrad.com

รายได้ จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.5 และ ร้ อยละ 14.0 ตามลาดับ ในไตรมาส 2 ปี 2556 รายได้ จาก
ผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 47.0 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 53.0 เทียบกับร้ อยละ 48.7 และร้ อยละ 51.3
ตามลาดับในไตรมาส 2 ปี 2555 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในไตรมาส 2 ปี 2556 รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ
61.2 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 38.8 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 37.2 ในไตรมาส 2 ปี 2555
รายได้ จากค่าเช่า จานวน 19 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 เทียบกับ 30 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555
เนื่องจากสัญญาเช่าอาคารอพาร์ ตเมนต์หมดอายุ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเป็ น 11 ล้ านบาท จาก 25 ล้ านบาท
เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็ บหนีใ้ นกลุ่มลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลางรวมทัง้ ผลกระทบของอัตรา
แลกเปลีย่ นที่ลดลง รายการข้ างต้ นได้ ถกู หักกลบกับรายได้ จากดอกเบี ้ยรับทีเ่ พิ่มขึ ้นจาก 13 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 2555
เป็ น 40 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 โดยหลักมาจากเงินสดคงเหลือจานวน 4,482 ล้ านบาท ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการขาย
หุ้นทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 ส่งผลให้ รายได้ รวมเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 10.0 เป็ น 3,591 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 จาก 3,266 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555
ในไตรมาส 2 ปี 2556 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,204 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.0 จาก 2,041 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 อันเนื่องมาจากรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เติบโตร้ อย
ละ 10.1 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 605 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.7 จาก 572 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึน้ เกิ ดจากค่าใช้ จ่ายทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ ้นจากความแตกต่างของระยะเวลาในการใช้ จ่าย 13 ล้ านบาท ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและ
ค่าจ้ างของพนักงานตามอัตราเงินเฟ้ อ 9 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายเพื่อสนับสนุนและบารุ งรักษาซอฟท์แวร์ เพิ่มขึ ้น 4 ล้ านบาท
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.8 จาก 815 ล้ านบาท
ในไตรมาส 2 ปี 2555 เป็ น 935 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 26.3 ในไตรมาส 2 ปี 2556 เทียบกับร้ อยละ 25.0 ในไตรมาส 2 ปี 2555
การเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายในไตรมาส 2 ปี 2556
เพิ่มขึ ้นเป็ น 193 ล้ านบาท จาก 175 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
จานวน 1 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 เทียบกับส่วนแบ่งกาไรจานวน 53 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 ซึ่งรวมส่วน
แบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) จานวน 52 ล้ านบาท บริ ษัทได้ ขายเงินลงทุน
ดังกล่าวในต้ นเดือนกรกฎาคม ปี 2555 ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนนี ้ในไตรมาส 2 ปี 2556
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิ นอยู่ที่ 61 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 2556 เที ยบกับ 60 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินส่วนใหญ่เกิด จากดอกเบี ้ยจ่ายและต้ นทุนการตัดจาหน่ายของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ที่ออกเพื่อ
แปลงสภาพหนี ้ในเดือนธันวาคม 2554
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 143 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับ 146 ล้ านบาท ในไตรมาส 2
ปี 2555 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายจากร้ อยละ 23 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ
20 ในปี 2556 คิดเป็ นจานวนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่ลดลงจานวน 22 ล้ านบาท ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลลดลงจากภาษี จ่าย
สาหรับเงินปั นผลเป็ นเงินสดที่ได้ รับจากกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จานวน 11 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 หักกลบ
กับภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น 30 ล้ านบาท จากกาไรทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในไตรมาส 2 ปี 2556 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 0.79 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.0 จาก 0.68 บาท ในไตรมาส
2 ปี 2555 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 0.67 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก 0.58 บาท ในไตร
มาส 2 ปี 2555
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ผลกำรดำเนินงำนครึ่งปี แรกของปี 2556
ในครึ่งปี แรกของปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 6,951 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.8 จาก 6,329
ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2555 จานวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นในครึ่ งปี แรกของปี 2556 เมื่อเทียบกับครึ่ งปี แรกของปี 2555
ทังในกลุ
้
่มผู้ป่วยชาวไทยและกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศ ในขณะที่จานวนผู้ป่วยในลดลง ทังจ
้ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ได้ รับผลกระทบจากจานวนวันที่ลดลง 1 วัน ในครึ่ งปี แรกของปี 2556 ประกอบกับการเติบโตที่มากเป็ นพิเศษในครึ่ งปี แรก
ของปี 2555 สาหรับผู้ป่วยนอก รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.8 จากปี ก่อน และรายได้ ต่อวันในการ
เข้ ารับการรักษาของผู้ป่วยในเท่ากับครึ่ งปี แรกของปี 2555 แต่ลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบเป็ นรายได้ ต่อรายในการเข้ ารับการ
รักษาเป็ นผู้ป่วยใน ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.6 และ ร้ อยละ 13.7 ตามลาดับ ในครึ่ งปี
แรกของปี 2556 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 47.3 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 52.7 เทียบกับร้ อยละ
49.1 และร้ อยละ 50.9 ตามลาดับในครึ่งปี แรกของปี 2555 ซึง่ สะท้ อนถึงรายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงเพิ่มขึ ้นในกลุม่
ผู้ป่วยนอก หากแบ่งตามเชื ้อชาติ รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 61.6 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิด
เป็ นร้ อยละ 38.4 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 37.9 ในครึ่งปี แรกของปี 2555

รายได้ จากค่าเช่าจานวน 53 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2556 จาก 63 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2555
เนื่องจากสัญญาเช่าอาคารอพาร์ ตเมนต์หมดอายุ รายได้ จากดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 78 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2556
จาก 21 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2555 โดยหลักมาจากเงินสดคงเหลือจานวน 4,482 ล้ านบาท ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการ
ขายหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ลดลงเป็ น 23 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2556 จาก 34 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2555 เนื่องจากความแตกต่างของ
เวลาในการเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลางรวมทังผลกระทบของอั
้
ตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง รายได้ รวมใน
ครึ่งปี แรกของปี 2556 อยูท่ ี่ 7,157 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 6,502 ล้ านบาทในครึ่งปี แรกของปี 2555 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.1
จากครึ่งปี แรกของปี 2555
ในครึ่งปี แรกของปี 2556 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย) 4,347 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.7 จาก 3,998 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2555 อันเนื่องมาจากรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 9.8 ในครึ่งปี แรกของปี 2556 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 1,201 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.4 จาก 1,109 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2555 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากค่าใช้ จ่ายทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ ้นจากความแตกต่างของระยะเวลาในการใช้ จ่ าย 21 ล้ านบาท ผลกระทบของการปรับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่า
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 จานวน 17 ล้ านบาท ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้ างของพนักงานตามอัตรา
เงินเฟ้ อ 17 ล้ านบาทและค่าใช้ จ่ายเพื่อสนับสนุนและบารุ งรักษาซอฟท์แวร์ เพิ่มขึ ้น 10 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไรก่อนหัก
ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทในครึ่ งปี แรกของปี 2556 อยู่ที่ 1,913 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.0 จาก 1,724 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2556 เป็ นผลให้ อตั รากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม
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ราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA margin) อยู่ที่ร้อยละ 27.0 ในครึ่ งปี แรกของปี 2556 เทียบกับร้ อยละ 26.6 ในครึ่ งปี
แรกของปี 2555
การเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุน ส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายในครึ่ งปี แรกของปี
2556 เพิ่มขึ ้นเป็ น 383 ล้ านบาท จาก 349 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2555 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัท
ร่วมจานวน 2 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2556 จาก 111 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2555 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษัทร่วมในครึ่งปี แรกของปี 2555 เป็ นผลจากส่วนแบ่งกาไรจากกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 107 ล้ านบาท บริ ษัทได้
ขายเงินลงทุนดังกล่าวในต้ นเดือนกรกฎาคม ปี 2555 ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนนี ้ในครึ่ งปี แรกของปี
2556
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินอยู่ที่ 120 ล้ านบาทในครึ่ งปี แรกของปี 2556 และในครึ่ งปี แรกของปี 2555 ค่าใช้ จ่ายทาง
การเงินส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี ้ยจ่ายและต้ นทุนการตัดจาหน่ายของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ออกเพื่อแปลงสภาพหนี ้ใน
เดือนธันวาคม 2554
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 299 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2556 ลดลงจาก 307 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี
2555 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายจากร้ อยละ 23 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ
20 ในปี 2556 คิดเป็ นจานวนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่ลดลงจานวน 45 ล้ านบาท ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลลดลงจากภาษี จ่าย
สาหรับเงินปั นผลเป็ นเงินสดที่ได้ รับจากกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จานวน 11 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555 หักกลบ
กับภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น 49 ล้ านบาท จากกาไรทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในครึ่ งปี แรกของปี 2556 เมื่อเทียบกับครึ่ งปี แรกของปี
2555
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.64 บาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.4 จาก 1.48 บาท ในครึ่ งปี
แรกของปี 2555 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 1.37 บาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2556 จาก 1.24 บาท ในครึ่ งปี แรกของปี
2555
ไตรมำส
2/56

ไตรมำส
2/55

เปลี่ยนแปลง

ครึ่งปี แรก
56

ครึ่งปี แรก
55

เปลี่ยนแปลง

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

3,494

3,174

10.1%

6,951

6,329

9.8%

รายได้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

3,591

3,266

10.0%

7,157

6,502

10.1%

935

815

14.8%

1,913

1,724

11.0%

1

53

-97.6%

2

111

-98.2%

579

499

16.0%

1,192

1,080

10.4%

26.3%
16.1%

25.0%
15.0%

27.0%
16.6%

26.6%
16.3%

งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

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

ไตรมำส
2/56

ไตรมำส
2/55

เปลี่ยนแปลง

0.79
0.67

0.68
0.58

16.0%
16.0%

ครึ่งปี แรก
56
1.64
1.37

ครึ่งปี แรก
55
1.48
1.24

เปลี่ยนแปลง
10.4%
10.4%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน 7,900 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 7,670 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 โดยหลัก เป็ นผลจากการเพิ่มขึน้ ของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น จานวน 112 ล้ านบาท และเงิ นสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 86 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,430 ล้ านบาท ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2556 จาก 1,314 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวนวันเก็บหนี ้เฉลี่ยคิดเป็ น 37.9 วัน ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2556 เทียบกับ 36.7 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ า
สัญญาชาวตะวันออกกลาง การชาระเงินของกลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลางในช่วงต้ นเดือนกรกฎาคม 2556 ส่งผล
ให้ จานวนวันเก็บหนี ้เฉลีย่ จาก 37.9 วัน ลดลงเป็ น 35.2 วัน หากได้ รับชาระเงินจานวนนี ้ในเดือนมิถนุ ายน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 8,578 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 จาก 8,315 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 โดยหลัก มาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึน้ ตามแผนการลงทุนเพื่อขยายโรงพยาบาล บริ ษัทมี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 16,478 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 จาก 15,985 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จานวน 2,115 ล้ านบาท ลดลงจาก 2,138 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นผลมาจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่ายที่ลดลงจานวน 78 ล้ านบาท หักกลบกับค่าใช้ จ่ายค้ าง
จ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ ้นจานวน 67 ล้ านบาท
หนี ้สินไม่หมุนเวียนของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 5,553 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 เพิ่มขึ ้นจาก 5,337 ล้ าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริ ษัทร่ วมจานวน 176 ล้ านบาท การเพิ่มขึ ้นของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากผลการดาเนินงานที่ แข็งแกร่ ง การจัดเก็บหนี ้ที่ดี และเงินสดรับจากการขายเงิน
ลงทุน ส่งผลให้ หนี ้สิน ณ วันที่ 30 มิถยุ ายน 2556 ต่ากว่ายอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทาให้ เกิดเงินสดคงเหลือ
สุทธิ ภายหลังหักหนี ้สิน อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทอยู่ที่ 15.9 เท่าในครึ่ งปี แรกของปี 2556 จาก
14.4 เท่าในครึ่งปี แรกของปี 2555 การเพิ่มขึ ้นของอัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยเป็ นผลจากการที่บริ ษัทมีกาไร
ก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ที่สงู ขึ ้นในครึ่ งปี แรกของปี 2556 เมื่อเทียบกับครึ่ งปี
แรกของปี 2555
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 8,810 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 จาก 8,511 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 โดยหลักจากกาไรสุทธิในครึ่งปี แรกของปี 2556 จานวน 1,192 ล้ านบาท หักกลบกับการจ่ายเงินปั นผล
จานวน 876 ล้ านบาทและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในส่วนของกาไรสะสมจานวน 16 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์เฉลีย่ (Average ROA) ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 18.1 ในปี 2555 มาเป็ นร้ อยละ 14.7 ในครึ่ งปี แรกของปี 2556
เช่นเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Average ROE) ที่ลดลงจากร้ อยละ 35.0 ในปี 2555 มาเป็ นร้ อยละ 27.5
ในครึ่ งปี แรกของปี 2556 การลดลงของอัตราผลตอบแทนดังกล่าว เนื่องมาจากรายการพิเศษในปี 2555 ซึ่งส่วนใหญ่คือ
กาไรจากการขายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
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หน่ วย: ล้ ำนบำท

30 มิ.ย. 56

31 ธ.ค. 55

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

16,478

15,985

3.1%

หนี ้สินรวม

7,668

7,474

2.6%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

8,810
ครึ่งปี แรกของ
ปี 56

8,511
ครึ่งปี แรกของ
ปี 55

3.5%

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

15.9
ครึ่งปี แรกของ
ปี 56

14.4
ปี 2555

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

37.9

36.7

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

10.6

11.7

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

28.9

28.1

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

(0.1)*

(0.1)*

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

14.7%

18.1%

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

27.5%

35.0%

งบกระแสเงินสด
ในครึ่ งปี แรกของปี 2556 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 1,506 ล้ านบาท เทียบกับ
1,738 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2555 การเปลี่ยนแปลงนี ้เกิดจากเงินสดรับจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้นหักกลบกับ
เงินทุนหมุนเวียนที่ลดลง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายหนี ้สินที่เป็ นไปตามแผนการลงทุนเพื่อขยายโรงพยาบาลและภาษี เงินได้
นิติบุคคลที่เพิ่มขึ ้นจากการรับรู้ กาไรจากเงินลงทุนในกลุ่ม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปใน
กิจกรรมลงทุนจานวน 587 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2556 เทียบกับจานวน 117 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2555 การ
เปลีย่ นแปลงนี ้เกิดจากในครึ่ งปี แรกของปี 2555 ได้ รวมเงินสดจากการลดทุนของ บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด จานวน 340 ล้ านบาทและเงินสดสุทธิใช้ ไปในค่าใช้ จ่ายในการลงทุนจานวน 167 ล้ านบาทในครึ่ งปี แรกของปี 2556
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 832 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2556 เทียบกับ 608 ล้ าน
บาทในครึ่ งปี แรกของปี 2555 เป็ นผลจากการจ่ายเงิ นปั นผลที่สูงขึ ้นเนื่องจากผลกาไรจากการขายเงิ นลงทุนในบริ ษัท
บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ในต้ นเดือนกรกฎาคม ปี 2555 หักกลบกับเงินกู้ยื มระยะยาวจากบริ ษัทร่ วม
จานวน 176 ล้ านบาท ที่กล่าวมาข้ างต้ นรวมถึง เงิ นสดรั บ จานวน 4,482 ล้ านบาท จากการขายหุ้นทัง้ หมดในบริ ษัท
บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม 2555 เป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ปลายงวดอยูท่ ี่ 6,120 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 เทียบกับ 2,272 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.7 เท่า เทียบกับ 3.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 เช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.6 เท่า เทียบกับ 3.4 เท่า ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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ครึ่งปี แรกของ
ปี 56

ครึ่งปี แรกของ
ปี 55

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

1,506

1,738

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(587)

(117)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(832)

(608)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

87

1,013

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

6,120

2,272

30 มิ.ย. 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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