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คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 3 ปี 2556
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 3 ปี 2556
8 พฤศจิกำยน 2556
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2556 โดยมีรายได้
รวม 3,758 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 10.4 จาก 4,195 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 กาไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2556 อยูท่ ี่
703 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 34.6 จาก 1,075 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 18.7 ใน
ไตรมาส 3 ปี 2556 เทียบกับร้ อยละ 25.6 ในไตรมาส 3 ปี 2555
สาหรับเก้ าเดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวม 10,915 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.0 จาก 10,697 ล้ านบาท
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 กาไรสุทธิในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เป็ น 1,894 ล้ านบาท จาก 2,155 ล้ านบาทในเก้ าเดือน
แรกของปี 2555 ลดลงร้ อยละ 12.1 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 17.3 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 จากร้ อยละ 20.0
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555
รายได้ รวมและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในไตรมาส 3 ปี 2555 และเก้ าเดือนแรกของปี 2555 นี ้ ได้ รวมรายการ
พิ เ ศษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การขายเงิ น ลงทุน ในบริ ษั ท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จ ากัด (มหาชน) (ประกอบธุ ร กิ จ ในชื่ อ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ) และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ที่เกี่ยวข้ องกับการขาย
เงินลงทุนในบริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการลดขนาดของบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด รายละเอียดของรายการพิเศษเหล่านี ้ ถูกแสดงภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษในเอกสารฉบับนี ้
หากไม่รวมรายการพิเศษต่างๆ รายได้ รวมภายหลังปรับปรุ งของบริ ษัทจะเท่ากับ 3,405 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี
2555 เทียบกับ 3,758 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 10.4 กาไรสุทธิภายหลังปรับปรุ งจะ
เท่ากับ 515 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 เทียบกับ 703 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 2556 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 36.4
รายได้ รวมภายหลังปรับปรุงในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 ของบริ ษัทจะเท่ากับ 9,907 ล้ านบาท เทียบกับ 10,915 ล้ านบาท
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 10.2 ในขณะที่กาไรสุทธิภายหลังปรับปรุ งในเก้ าเดือนแรกของปี
2555 จะเท่ากับ 1,607 ล้ านบาท เทียบกับ 1,894 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 17.9
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้
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งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส
ในไตรมาส 3 ปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 3,659 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.1 จาก 3,292
ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน (Admission) ในไตรมาส 3 ปี
2556 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2555 ทังกลุ
้ ม่ ผู้ป่วยชาวไทยและกลุม่ ผู้ป่วยชาวต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม รายได้
จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงสาหรับผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.9 จากปี ก่อนและรายได้ ต่อวันในการเข้ ารับการรักษาของ
ผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.4 ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.5 และ ร้ อยละ 12.3 ตามลาดับ ใน
ไตรมาส 3 ปี 2556 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 47.9 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 52.1 เทียบกับร้ อยละ
48.5 และร้ อยละ 51.5 ตามลาดับในไตรมาส 3 ปี 2555 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในไตรมาส 3 ปี 2556 รายได้ จากผู้ป่วย
ต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 60.2 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 39.8
รายได้ จากค่าเช่า จานวน 19 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 เทียบกับ 30 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555
เนื่องจากสัญญาเช่าอาคารอพาร์ ตเมนต์หมดอายุและการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ให้ เช่าเป็ นสานักงานชัว่ คราวสาหรับบุ คลากร
ของโรงพยาบาลเพื่อรองรับแผนการขยายโรงพยาบาล กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้นเป็ น 22 ล้ านบาท จาก 20 ล้ าน
บาท เนื่องจากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นที่ดีขึ ้นร่วมกับการเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง ดอกเบี ้ย
รับลดลงจาก 39 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 เป็ น 37 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 เนื่องมาจากอัตราดอกเบี ้ยที่
ลดลงเล็กน้ อย ในไตรมาส 3 ปี 2555 บริ ษัทได้ บนั ทึกกาไรก่อนหักภาษี เงินได้ จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน
ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) จานวน 790 ล้ านบาท ซึ่งได้ อธิบายไว้ ภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษในเอกสารฉบับนี ้ ผลกระทบ
ของรายการดังกล่าวส่งผลให้ รายได้ รวมในไตรมาส 3 ปี 2556 ลดลงร้ อยละ 10.4 อยู่ที่ 3,758 ล้ านบาท จาก 4,195 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 หากไม่รวมรายการกาไรก่อนหักภาษี เงินได้ จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ
ทอล จากัด (มหาชน) รายได้ รวมภายหลังปรับปรุ งของบริ ษัทจะเท่ากับ 3,405 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 2555 เทียบกับ
3,758 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 10.4
ในไตรมาส 3 ปี 2556 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,236 ล้ านบาท
เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 6.1 จาก 2,107 ล้ า นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 ซึ่ ง ต่ า กว่ า อัต ราการเติ บ โตของรายได้ จ ากกิ จ การ
โรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.1 ต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลทีเ่ พิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้ างของ
พนักงานตามอัตราเงินเฟ้ อและผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ ้นรวม 44 ล้ านบาท และค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายที่
เพิ่มขึ ้นจานวน 19 ล้ านบาท ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 594 ล้ านบาท ในไตร
มาส 3 ปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.7 จาก 567 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจาก
ค่าใช้ จ่ายเพื่อสนับสนุนและบารุงรักษาซอฟท์แวร์ ที่เพิ่มขึ ้น 7 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้นจากความแตกต่าง
ของระยะเวลาในการใช้ จ่าย 7 ล้ านบาทและผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้ างของพนักงานตามอัตราเงิน
เฟ้ อและผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ ้นรวม 3 ล้ านบาท กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
(EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.6 จาก 876 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 เป็ น 1,092 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี
2556 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 29.3 ใน
ไตรมาส 3 ปี 2556 เทียบกับร้ อยละ 26.0 ในไตรมาส 3 ปี 2555
การเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายในไตรมาส 3 ปี 2556
เพิ่มขึ ้นเป็ น 200 ล้ านบาท จาก 184 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 บริ ษัทมีส่วนแบ่ง กาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
จานวน 2 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 เทียบกับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน จานวน 18 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี
2555 โดยส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในไตตรมาส 3 ปี 2555 ส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท บารุ งราษฎร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ที่เกิดขึ ้นจากภาษี กาไร (Capital gain taxes) จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล
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อิงค์ในเดือนธันวาคม 2554 และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการลดขนาดของบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่งได้
อธิบายไว้ ภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษในเอกสารฉบับนี ้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิ นอยู่ที่ 62 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 2556 เที ยบกับ 60 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินส่วนใหญ่เกิด จากดอกเบี ้ยจ่ายและต้ นทุนการตัดจาหน่ายของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ที่ออกเพื่อ
แปลงสภาพหนี ้ในเดือนธันวาคม 2554
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 166 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับ 367 ล้ านบาท ในไตรมาส 3
ปี 2555 ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากภาษี เงิ นได้ จากกาไรจากการขายเงินลงทุน ในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด
(มหาชน) ในไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน 211 ล้ านบาท การปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายจากร้ อยละ 23
ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 20 ในปี 2556 คิดเป็ นจานวนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่ลดลงจานวน 26 ล้ านบาท หักกลบกับภาษี เงิน
ได้ ที่เพิ่มขึ ้น 45 ล้ านบาท จากกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในไตรมาส 3 ปี 2556 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี
2555
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 0.96 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 ลดลงร้ อยละ 34.6 จาก 1.48 บาท ในไตรมาส 3
ปี 2555 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 0.81 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 ลดลงในอัตราเดียวกันจาก 1.24 บาท ในไตร
มาส 3 ปี 2555 หากไม่รวมรายการพิ เศษที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ การขายเงิ นลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จ ากัด
(มหาชน) และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ที่เกี่ยวข้ องกับการขายเงินลงทุนในบริ ษัท
เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการลดขนาดของบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด บริ ษัทจะมี
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานภายหลังปรับปรุง 0.71 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 36.4 เป็ น 0.96 บาท ในไตรมาส 3
ปี 2556 และกาไรต่อหุ้นแบบปรับลดภายหลังปรับปรุง 0.59 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันเป็ น 0.81
บาท ในไตรมาส 3 ปี 2556

ผลกำรดำเนินงำนเก้ ำเดือนแรกของปี 2556
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 10,610 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.3 จาก
9,621 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 จานวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เมื่อเทียบกับ
เก้ าเดือนแรกของปี 2555 ในกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศ ในขณะที่กลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยยังคงเท่าเดิม จานวนผู้ป่วยในชาวไทย
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 ในขณะที่กลุม่ ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศลดลง ทังจ
้ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ในได้ รับผลกระทบจากจานวนวันที่ลดลง 1 วัน ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 ประกอบกับการเติบโตที่มากเป็ นพิเศษในเก้ า
เดือนแรกของปี 2555 สาหรับผู้ป่วยนอก รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.5 จากปี ก่อน และรายได้ ต่อ
วันในการเข้ ารับการรักษาของผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.1 จากปี ก่อน แต่ลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบเป็ นรายได้ ต่อรายในการ
เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.9 และ ร้ อยละ 13.2 ตามลาดับ
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 47.5 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 52.5 เทียบ
กับร้ อยละ 48.9 และร้ อยละ 51.1 ตามลาดับในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 ซึง่ สะท้ อนถึงรายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรง
เพิ่มขึ ้นในกลุม่ ผู้ป่วยนอก หากแบ่งตามเชื ้อชาติ รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 61.1 ในขณะที่รายได้ จาก
ผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 38.9 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 38.4 จากสัดส่วนของผู้ป่วยชาวไทยในเก้ าเดือนแรกของปี 2555
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รายได้ จากค่าเช่าจานวน 72 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เทียบจาก 93 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี
2555 เนื่องจากสัญญาเช่าอาคารอพาร์ ตเมนต์หมดอายุและการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ให้ เช่าเป็ นสานักงานชัว่ คราวสาหรับ
บุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อรองรับแผนการขยายโรงพยาบาล รายได้ จากดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 115 ล้ านบาท ในเก้ า
เดือนแรกของปี 2556 จาก 60 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 โดยหลักมาจากเงินสดคงเหลือจานวน 4,482 ล้ าน
บาท ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการขายหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม ปี 2555
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเป็ น 45 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 จาก 54 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี
2555 เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555
บริ ษัทได้ บนั ทึกกาไรก่อนหักภาษี เงินได้ จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) จานวน
790 ล้ านบาท ซึ่งได้ อธิบายไว้ ภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษในเอกสารฉบับนี ้ รายได้ รวมในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่
10,915 ล้ านบาท เทียบจาก 10,697 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.0 จากเก้ าเดือนแรกของปี
2555 หากไม่รวมรายการกาไรก่อนหักภาษี เงินได้ จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
รายได้ รวมภายหลังปรับปรุ งของบริ ษัทจะเท่ากับ 9,907 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เทียบกับ 10,915 ล้ านบาท
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.2
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 6,583 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.8 จาก 6,104 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 ต่ากว่าอัตราการเติบโตของรายได้ จากกิจการ
โรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.3 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 ต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากผลกระทบจาก
การปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้ างของพนักงานตามอัตราเงินเฟ้ อและผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ ้นรวม 131 ล้ านบาท ค่า
เสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 54 ล้ านบาท และค่าไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ ้นจานวน 14 ล้ านบาท บริ ษัทมีค่าใช้ จ่าย
ในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 1,796 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.1 จาก
1,676 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้นจาก
ความแตกต่างของระยะเวลาในการใช้ จ่าย 27 ล้ านบาท ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้ างของพนักงาน
ตามอัต ราเงิ น เฟ้ อและผลประโยชน์ พนัก งานที่ เ พิ่ม ขึน้ รวม 25 ล้ า นบาทและค่า ใช้ จ่า ยเพื่ อ สนับ สนุนและบ ารุ งรั ก ษา
ซอฟท์แวร์ เพิ่มขึ ้น 18 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของ
บริ ษัทในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 3,005 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.6 จาก 2,600 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี
2555 เป็ นผลให้ อตั รากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA margin) อยู่ที่ร้อยละ 27.8
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เทียบกับร้ อยละ 26.4 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555
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การเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนส่งผลให้ คา่ เสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายในเก้ าเดือนแรกของปี
2556 เพิ่มขึ ้นเป็ น 583 ล้ านบาท จาก 533 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่วมจานวน 4 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 จาก 93 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 ยอดที่ลดลงเป็ น
ผลมาจากส่วนแบ่งกาไรจากกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 107 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนดังกล่าวในต้ นเดือน
กรกฎาคม ปี 2555 ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มี ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน นี ้ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 หักกลบกับส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด 17 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 ที่เกิดขึ ้น
จากภาษี กาไร (Capital gain taxes) จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ ในเดือนธันวาคม 2554 และ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการลดขนาดของบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินอยูท่ ี่ 183 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เทียบกับ 180 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของ
ปี 2555 ค่าใช้ จ่ายทางการเงินส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี ้ยจ่ายและต้ นทุนการตัดจาหน่ายของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ออก
เพื่อแปลงสภาพหนี ้ในเดือนธันวาคม 2554
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 464 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 ลดลงจาก 674 ล้ านบาท ในเก้ าเดือน
แรกของปี 2555 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากภาษี เงินได้ จากกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล
จากัด (มหาชน) ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 จานวน 223 ล้ านบาท การปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมาย
จากร้ อยละ 23 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 20 ในปี 2556 คิดเป็ นจานวนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่ลดลงจานวน 71 ล้ านบาท หัก
กลบกับภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น 94 ล้ านบาท จากกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เมื่อ
เทียบกับเก้ าเดือนแรกของปี 2555
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 2.60 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 ลดลงร้ อยละ 12.1 จาก 2.96 บาท ในเก้ า
เดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 2.18 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 ลดลงในอัตราเดียวกันจาก
จาก 2.48 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 หากไม่รวมรายการพิเศษที่เกี่ยวข้ องกับการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก
เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ขายเงินลงทุนในบริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการลดขนาดของบริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด บริ ษัทจะมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานภายหลังปรับปรุง 2.21 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.9
เป็ น 2.60 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 และกาไรต่อหุ้นแบบปรับลดภายหลังปรับปรุง 1.85 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี
2555 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันเป็ น 2.18 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556
งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

ไตรมำส
3/56

ไตรมำส
3/55

เปลี่ยนแปลง

เก้ ำเดือน
แรก 56

เก้ ำเดือน
แรก 55

เปลี่ยนแปลง

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
ย่อย

3,659

3,292

11.1%

10,610

9,621

10.3%

-

790

-100%

-

790

-100%

รายได้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม

3,758

4,195

-10.4%

10,915

10,697

2.0%

1,092

876

24.6%

3,005

2,600

15.6%

2

(18)

-109.9%

4

93

-95.8%

กาไรสุทธิ

703

1,075

-34.6%

1,894

2,155

-12.1%
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งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ ม
ราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin)
อัตรากาไรสุทธิ
กำไรต่ อหุ้น
(หน่ วย :บำท)
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

ไตรมำส
3/56

ไตรมำส
3/55

29.3%
18.7%
ไตรมำส
3/56

26.0%
25.6%
ไตรมำส
3/55

0.96
0.81

1.48
1.24

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
-34.6%
-34.6%

เก้ ำเดือน
แรก 56

เก้ ำเดือน
แรก 55

27.8%
17.3%
เก้ ำเดือน
แรก 56

26.4%
20.0%
เก้ ำเดือน
แรก 55

2.60
2.18

2.96
2.48

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
-12.1%
-12.1%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน 7,896 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 7,670 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 288
ล้ านบาทหักกลบกับการลดลงของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น จานวน 97 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 30 กันยายน
2556 จานวน 1,219 ล้ านบาทเทียบกับ 1,314 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวนวันเก็บหนี ้เฉลี่ยคิดเป็ น 34.6
วัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทียบกับ 36.7 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 8,649 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จาก 8,315 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 โดยหลัก มาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึน้ ตามแผนการลงทุนเพื่อขยายโรงพยาบาล บริ ษัทมี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 16,544 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จาก 15,985 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จานวน 1,986 ล้ านบาท ลดลงจาก 2,138 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นผลมาจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่ายที่ลดลงจานวน 205 ล้ านบาทและเจ้ าหนี ้การค้ าและ
เจ้ าหนี ้อื่นลดลงจานวน 91 ล้ านบาท หักกลบกับค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ ้นจานวน 167 ล้ านบาท
หนี ้สินไม่หมุนเวียนของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 5,565 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน 2556 ต่ากว่ายอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทาให้ เกิดเงินสดคงเหลือ
สุทธิภายหลังหักหนี ้สิน อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทอยูท่ ี่ 16.5 เท่าในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 จาก
14.4 เท่าในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 การเพิ่มขึ ้นของอัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยเป็ นผลจากการที่บริ ษัทมี
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ที่สงู ขึ ้นในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เมื่อเทียบกับ
เก้ าเดือนแรกของปี 2555
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 8,993 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จาก 8,511 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 โดยหลักมาจากกาไรสุทธิในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 จานวน 1,894 ล้ านบาท หักกลบกับการจ่ายเงิน
ปั นผลจานวน 1,387 ล้ านบาทและการเปลีย่ นแปลงอื่นๆในส่วนของกาไรสะสมจานวน 24 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์เฉลี่ย (Average ROA) ลดลงจากร้ อยละ 18.1 ในปี 2555 มาเป็ นร้ อยละ 15.5 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556
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เช่นเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Average ROE) ที่ลดลงจากร้ อยละ 35.0 ในปี 2555 มาเป็ นร้ อยละ 28.9
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 การลดลงของอัตราผลตอบแทนดังกล่าว เนื่องมาจากรายการพิเศษในปี 2555 ซึง่ ส่วนใหญ่คือ
กาไรจากการขายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
หน่ วย: ล้ ำนบำท

30 ก.ย. 56

31 ธ.ค. 55

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

16,544

15,985

3.5%

หนี ้สินรวม

7,551

7,474

1.0%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

8,993
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 56

8,511
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 55

5.7%

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

16.5
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 56

14.4
ปี 2555

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

34.6

36.7

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

10.8

11.7

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

28.0

28.1

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

(0.1)*

(0.1)*

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

15.5%

18.1%

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

28.9%

35.0%

งบกระแสเงินสด
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 2,487 ล้ านบาท เทียบกับ
2,302 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 การเปลีย่ นแปลงนี ้เกิดจากเงินสดรับจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้นหักกลบกับ
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจ่ายที่เพิ่มขึ ้น บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 837 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2556 เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมลงทุนจานวน 3,174 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 การ
เปลีย่ นแปลงนี ้เกิดจากในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 ได้ รวมเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ
ทอล จากัด (มหาชน) จานวน 4,482 ล้ านบาท เงินสดรับจากการลดทุนของ บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
จานวน 362 ล้ านบาท หักกลบกับเงินสดใช้ ไปในการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท รื่ นมงคล จากัด เป็ นจานวนเงิน 1,045
์
ล้ านบาท เพื่อกรรมสิทธิในที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างในบริ เวณสุขมุ วิทซอย 1 เพื่อใช้ ในการขยายพื ้นที่ให้ บริ การใกล้ กบั บริ เวณ
โรงพยาบาล บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 1,361 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556
เทียบกับ 1,062 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 การเปลี่ยนแปลงนี ้เกิดจากเงินปั นผลจ่ายเพิ่มขึ ้นในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2556 หักกลบกับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริ ษัทร่ วมจานวน 176 ล้ านบาท ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยูท่ ี่ 6,323 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทียบกับ 5,672 ล้ านบาท ณ วันที่
30 กันยายน 2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เพิ่มขึ ้นเป็ น 4.0 เท่า เทียบกับ 3.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 เช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.8 เท่า เทียบกับ 3.4 เท่า ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 56

เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 55

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

2,487

2,302

กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน

(837)

3,174

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,361)

(1,062)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

289

4,414

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

6,323

5,672

30 ก.ย. 56

31 ธ.ค. 55

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

4.0

3.6

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

3.8

3.4

หน่ วย: ล้ ำนบำท

รำยกำรพิเศษ
งบกระแสเงินสด

ในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทมีการบันทึกรายการพิเศษสองรายการ 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
ภาษี จากการขายเงินลงทุนนี ้เท่ากับ 211 ล้ านบาท และ 223 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2555 และในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2555 ตามลาดับ ทาให้ บริ ษัทบันทึกกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จากการขายเงินลงทุนนี ้จานวน 579 ล้ าน
บาท และ 567 ล้ านบาท ในกาไรสุทธิของไตรมาส 3 ปี 2555 และในเก้ าเดือนแรกของปี 2555 ตามลาดับ การขาย
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
2) 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
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เหตุกำรณ์ สำคัญ
1) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 บริ ษัทดาเนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัท ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิตี ้ จากัด (LLL) ซึ่งเป็ น
บริ ษัท ย่อ ยแห่ง ใหม่ข องบริ ษัท ในเขตบริ ห ารพิเ ศษฮ่อ งกงแห่ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ด้ ว ยทุนจดทะเบีย น
100,000 เหรี ยญสหรัฐ ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐ
การลงทุนดังกล่าวเป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ซึง่ อนุมตั ิให้ บริ ษัท
ดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยแห่งใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการลงทุนในกิจการในต่างประเทศของ
บริ ษัท
2) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 บริ ษัทได้ จดั ซื ้อที่ดินและอาคารจากบุคคลภายนอกในราคา 837.5 ล้ านบาท ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เพื่อใช้ ในการดาเนินงาน ราคาซื ้อดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่
เกินราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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