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เรี ยน

คาอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 4 ปี 2556 และปี
2556
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 4 ปี 2556 และปี 2556
20 กุมภำพันธ์ 2557
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงานของไตรมาส 4 ปี 2556 โดยมีรายได้
รวม 3,736 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.7 จาก 3,345 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 กาไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2556 อยูท่ ี่
626 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 55.3 จาก 403 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยู่เพิ่มเป็ นร้ อยละ
16.8 ในไตรมาส 4 ปี 2556 จากร้ อยละ 12.1 ในไตรมาส 4 ปี 2555
สาหรับปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวม 14,651 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.3 จาก 14,042 ล้ านบาทในปี 2555 กาไร
สุทธิในปี 2556 เป็ น 2,521 ล้ านบาท จาก 2,558 ล้ านบาทในปี 2555 ลดลงร้ อยละ 1.4 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ
17.2 ในปี 2556 จากร้ อยละ 18.1 ในปี 2555
รายได้ รวมและผลการดาเนินงานของบริ ษัทใน ปี 2555 ได้ รวมรายการพิเศษที่เกี่ยวข้ องกับการขายเงินลงทุนใน
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจในชื่อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ) และส่วนแบ่งขาดทุนจาก
บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ที่เกี่ยวข้ องกับการขายเงินลงทุนในบริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ และ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการลดขนาดของบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด รายละเอียดของรายการพิเศษเหล่านี ้ ถูก
แสดงภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษในเอกสารฉบับนี ้
หากไม่รวมรายการพิเศษต่างๆ รายได้ รวมภายหลังปรับปรุงของบริ ษัทจะเท่ากับ 13,252 ล้ านบาทในปี 2555
เทียบกับ 14,651 ล้ านบาทในปี 2556 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 10.6 กาไรสุทธิภายหลังปรับปรุงจะเท่ากับ 2,010 ล้ าน
บาทในปี 2555 เทียบกับ 2,521 ล้ านบาทในปี 2556 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 25.4 ในขณะทีอ่ ตั รากาไรสุทธิภายหลัง
ปรับปรุงอยูท่ ี่ร้อยละ 15.1 ในปี 2555 เทียบกับร้ อยละ 17.2 ในปี 2556 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 2.1
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้
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งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส
ในไตรมาส 4 ปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 3,641 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.5 จาก 3,235
ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในไตรมาส 4 ปี 2556 ลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับไตรมาส
4 ปี 2555 โดยส่วนใหญ่ จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทย อย่างไรก็ ตาม รายได้ จากกลุ่มโรคที่มีความรุ นแรงสาหรั บผู้ป่วยนอก
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.8 จากปี ก่อน รายได้ ต่อวันในการเข้ ารับการรักษาของผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.8 จากปี ก่อน และรายได้
ต่อการเข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.1 ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.6 ใน
ไตรมาส 4 ปี 2556 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 47.9 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 52.1 เป็ นสัดส่วน
เดียวเมื่อเทียบกับในไตรมาส 4 ปี 2555 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในไตรมาส 4 ปี 2556 รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคงที่เมื่อ
เทียยบกับในไตรมาส 4 ปี 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 60.9 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 39.1
รายได้ จากค่าเช่า จานวน 24 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 เทียบกับ 33 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2555
เนื่องจากสัญญาเช่าอาคารอพาร์ ตเมนต์หมดอายุและการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ให้ เช่าเป็ นสานักงานชัว่ คราวสาหรับบุ คลากร
ของโรงพยาบาลเพื่อรองรับแผนการขยายโรงพยาบาล กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเป็ น 9 ล้ านบาท จาก 15 ล้ านบาท
เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง ดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นจาก 38 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 เป็ น 40 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดคงเหลือ
ในไตรมาส 4 ปี 2556 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,253 ล้ านบาท
เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 5.4 จาก 2,138 ล้ า นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 ซึ่ ง ต่ า กว่ า อัต ราการเติ บ โตของรายได้ จ ากกิ จ การ
โรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.5 การเปลีย่ นแปลงของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลเมื่อเทียบจากปี ก่อนนี ้ ได้ รวมค่าใช้ จ่ายที่
ลดลงจานวน 51 ล้ านบาทซึ่งเกี่ยวข้ องกับต้ นทุนทองคาและการปรับโครงสร้ างของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน โบนัสประจาปี ของพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับรายการพิเศษในไตรมาส 4 ปี 2555 ลดลง 25 ล้ านบาท หักกลบกับค่า
เสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้น 51 ล้ านบาทซึง่ เกิดจากการขยายโรงพยาบาลและการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุ
การใช้ งานของสินทรัพย์ ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 732 ล้ านบาท ในไตร
มาส 4 ปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.2 จาก 619 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากค่า
เสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 72 ล้ านบาทตามที่อธิบายไว้ ข้างต้ นค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้นจากความ
แตกต่างของระยะเวลาในการใช้ จ่าย 12 ล้ านบาท ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้ างของพนักงานตามอัตรา
เงินเฟ้ อและผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ ้นรวม 9 ล้ านบาทและค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมที่เพิ่มขึ ้นจากความแตกต่างของ
ระยะเวลาในการอบรม 7 ล้ านบาท กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 39.3 จาก 726 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 เป็ น 1,011 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 และอัตรากาไร
ก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 27.4 ในไตรมาส 4 ปี 2556
เทียบกับร้ อยละ 22.0 ในไตรมาส 4 ปี 2555
ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายในเพิ่มขึ ้นจาก 176 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 เป็ น 300 ล้ านบาท ไตรมาส 4
ปี 2556 เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของสินทรัพย์
บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 2 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 จาก 1 ล้ านบาท ในไตรมาส 4
ปี 2555
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินจานวน 60 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2555 เทียบกับ ค่าใช้ จ่ายติดลบจานวน 35 ล้ านบาท
ในไตรมาส 4 ปี 2556 เป็ นผลมาจากการบัน ทึก ดอกเบีย้ จ่ายสาหรั บ ส่วนที่ เกี่ ยวกับการขยายโรงพยาบาลเป็ นต้ นทุน
สินทรัพย์จานวน 97 ล้ านบาท
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บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 161 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 เพิ่มขึ ้นจาก 125 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี
2555 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในไตรมาส 4 ปี 2556 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี
2555 ทาให้ เกิดภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น 59 ล้ านบาท หักกลบกับการปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายจากร้ อย
ละ 23 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 20 ในปี 2556
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 0.86 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 55.3 จาก 0.55 บาท ในไตรมาส
4 ปี 2555 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 0.72 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก 0.46 บาท ในไตร
มาส 4 ปี 2555

ผลกำรดำเนินงำนของปี 2556
ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 14,251 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.8 จาก 12,856 ล้ านบาท
ในปี 2555 จานวนผู้ป่วยนอกของปี 2556 มีจานวนใกล้ เคียงเมื่อเทียบกับปี 2555 โดยจานวนผู้ป่วยนอกชาวไทยลดลง
เล็กน้ อย ในขณะที่จานวนผู้ป่วยในลดลงเล็กน้ อยในปี 2556 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกลุ่มผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ
ลดลง ทังจ
้ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้ รับผลกระทบจากจานวนวันที่ลดลง 1 วัน ในปี 2556 ประกอบกับการเติบโต
ที่มากเป็ นพิเศษในปี 2555 สาหรับผู้ป่วยนอก รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.4 จากปี ก่อน และรายได้
ต่อวันในการเข้ ารับการรักษาของผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.3 จากปี ก่อน และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.9 จากปี ก่อนเมื่อเทียบเป็ น
รายได้ ต่อการเข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 8.3 และ ร้ อยละ
13.1 ตามลาดับ ในปี 2556 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 47.6 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 52.4 เทียบ
กับร้ อยละ 48.6 และร้ อยละ 51.4 ตามลาดับในปี 2555 ซึ่งสะท้ อนถึงรายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงเพิ่มขึ ้นในกลุม่
ผู้ป่วยนอก หากแบ่งตามเชื ้อชาติ รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 61.1 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิด
เป็ นร้ อยละ 38.9 ในปี 2556 ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนเดียวกันเมื่อเทียบกับปี ก่อน

รายได้ จากค่าเช่า จานวน 95 ล้ านบาท ในปี 2556 เทียบกับ 126 ล้ านบาท ในปี 2555 เนื่องจากสัญญาเช่า
อาคารอพาร์ ตเมนต์หมดอายุและการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ให้ เช่าเป็ นสานักงานชัว่ คราวสาหรับบุ คลากรของโรงพยาบาลเพื่อ
รองรับแผนการขยายโรงพยาบาล รายได้ จากดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 154 ล้ านบาท ในปี 2556 จาก 98 ล้ านบาท ในปี
2555 โดยหลักมาจากเงินสดคงเหลือจานวน 4,482 ล้ านบาท ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการขายหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัท บางกอก เชน
ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นลดลงเป็ น 54 ล้ านบาท ในปี 2556 จาก
70 ล้ านบาท ในปี 2555 เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ใ้ นกลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง รายได้
รวมในปี 2556 อยูท่ ี่ 14,651 ล้ านบาท เทียบจาก 14,042 ล้ านบาทในปี 2555 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.3 จากปี 2555 รายได้
รวมในปี 2555 ได้ รวมกาไรก่อนหักภาษี เงินได้ จากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
จานวน 790 ล้ านบาท รายละเอียดของรายการพิเศษเหล่านี ้ ถูกแสดงภายใต้ หวั ข้ อรายการพิเศษในเอกสารฉบับนี ้ หากไม่
รวมรายการกาไรก่อนหักภาษี เงินได้ จากการขายเงินลงทุนใน บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) รายได้ รวม
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ภายหลังปรับปรุงของบริ ษัทจะเท่ากับ 13,252 ล้ านบาทในปี 2555 เทียบกับ 14,651 ล้ านบาทในปี 2556 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 10.6
ในปี 2556 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 8,836 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 7.2 จาก 8,242 ล้ านบาท ในปี 2555 ต่ากว่าอัตราการเติบโตของรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.8 ใน
ปี 2556 ต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้ างของพนักงานตาม
อัตราเงินเฟ้ อและผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ ้นรวม 158 ล้ านบาท ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 105
ล้ านบาทจากการขยายโรงพยาบาลและการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ ผลกระทบจากอัตรา
เงินเฟ้ อที่ส่งผลให้ ต้นทุนของยาและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ ้นจานวน 101 ล้ านบาทและค่าไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ ้นจานวน 16 ล้ านบาท
บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย) 2,527 ล้ านบาท ในปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.1 จาก
2,295 ล้ านบาทในปี 2555 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 68
ล้ านบาทตามที่อธิ บายไว้ ข้างต้ น ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้ างของพนักงานตามอัตราเงินเฟ้ อและ
ผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ ้นรวม 46 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้นจานวน 39 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ อง
กับ doctor campaigns โปรแกรมการรักษาโรคเฉพาะทางและการส่งต่อคนไข้ ต่างชาติ และค่าใช้ จ่ายเพื่อสนับสนุนและ
บารุ งรั กษาซอฟท์ แ วร์ เพิ่ มขึน้ 19 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่า ย
(EBITDA) ของบริ ษัทในปี 2556 อยู่ที่ 4,016 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.8 จาก 3,326 ล้ านบาท ในปี 2555 เป็ นผลให้
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA margin) อยู่ที่ร้อยละ 27.7 ในปี 2556 เทียบ
กับร้ อยละ 25.3 ในปี 2555
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นจาก 709 ล้ านบาท ในปี 2555 เป็ น 882 ล้ านบาทในปี 2556 เกิดจากการ
เพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไร
จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมจานวน 6 ล้ านบาท ในปี 2556 จาก 93 ล้ านบาท ในปี 2555 ยอดที่ลดลงเป็ นผลมาจากส่วนแบ่ง
กาไรจากกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 107 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนดังกล่าวในต้ นเดือนกรกฎาคม ปี 2555
ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนนี ้ในปี 2556 หักกลบกับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัท บารุงราษฎร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด 17 ล้ านบาทในปี 2555 ที่เกิดขึ ้นจากภาษี กาไร (Capital gain taxes) จากการขายเงินลงทุนใน
บริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ในเดือนธันวาคม 2554 และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการลดขนาดของบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินอยู่ที่ 148 ล้ านบาทในปี 2556 เทียบกับ 241 ล้ านบาทในปี 2555 ยอดที่ลดลงเป็ นผลมา
จากการบันทึกดอกเบี ้ยจ่ายสาหรับส่วนที่เกี่ยวกับการขยายโรงพยาบาลเป็ นต้ นทุนสินทรัพย์จานวน 97 ล้ านบาท
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 625 ล้ านบาท ในปี 2556 ลดลงจาก 799 ล้ านบาท ในปี 2555 ส่วนใหญ่เป็ นผลมา
จากภาษี เงินได้ จากกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ในปี 2555 จานวน 223
ล้ านบาท การปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามกฎหมายจากร้ อยละ 23 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 20 ในปี 2556 คิดเป็ น
จานวนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่ลดลงจานวน 94 ล้ านบาท หักกลบกับภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น 153 ล้ านบาท จากกาไรจากการ
ดาเนินงานทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 3.46 บาท ในปี 2556 ลดลงร้ อยละ 1.4 จาก 3.51 บาท ในปี 2555 บริ ษัทมีกาไร
ต่อหุ้นแบบปรับลด 2.91 บาท ในปี 2556 ลดลงในอัตราเดียวกันจาก จาก 2.95 บาท ในปี 2555 หากไม่รวมรายการพิเศษที่
เกี่ยวข้ องกับการขายเงินลงทุนในบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท บารุ ง
ราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ที่เกี่ยวข้ องกับการขายเงินลงทุนในบริ ษัท เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ บริ ษัทจะมีกาไรต่อหุ้น
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ขันพื
้ ้นฐานภายหลังปรับปรุ ง 2.76 บาท ในปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.4 เป็ น 3.46 บาท ในปี 2556 และกาไรต่อหุ้นแบบ
ปรับลดภายหลังปรับปรุง 2.32 บาท ในปี 2555 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันเป็ น 2.91 บาท ในปี 2556
งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

ไตรมำส
4/56

ไตรมำส
4/55

เปลี่ยนแปลง

ปี 2556

ปี 2555

เปลี่ยนแปลง

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
ย่อย

3,641

3,235

12.5%

14,251

12,856

10.8%

-

-

n/a

-

790

-100%

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

3,736

3,345

11.7%

14,651

14,042

4.3%

1,011

726

39.3%

4,016

3,326

20.8%

2

1

223.5%

6

93

-93.7%

กาไรสุทธิ
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ ม
ราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin)

626

403

55.3%

2,521

2,558

-1.4%

27.4%

22.0%

27.7%

25.3%

อัตรากาไรสุทธิ
กำไรต่ อหุ้น
(หน่ วย :บำท)

16.8%
ไตรมำส
4/56

12.1%
ไตรมำส
4/55

เปลี่ยนแปลง

17.2%
ปี 2556

18.1%
ปี 2555

เปลี่ยนแปลง

0.86
0.72

0.55
0.46

55.3%
55.3%

3.46
2.91

3.51
2.95

-1.4%
-1.4%

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 7,552 ล้ านบาท ลดลงจาก 7,670 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 โดยหลักเป็ นผลจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 177
ล้ านบาทและการลดลงของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นจานวน 28 ล้ านบาท หักกลบกับสินค้ าคงเหลือที่เพิ่มขึ ้นจานวน 71
ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 1,284 ล้ านบาทเทียบกับ 1,314 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 จานวนวันเก็บหนี ้เฉลีย่ คิดเป็ น 35.3 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับ 36.7 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 9,700 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จาก 8,315 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 โดยหลัก มาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึน้ ตามแผนการลงทุนเพื่อขยายโรงพยาบาล บริ ษัทมี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 17,252 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จาก 15,985 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 2,125 ล้ านบาท ลดลงจาก 2,138 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 เป็ นผลมาจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่ายที่ลดลงจานวน 43 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค้างจ่ายที่
ลดลงจานวน 14 ล้ านบาทและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายต่างๆที่ลดลงจานวน 10 ล้ านบาทหักกลบกับเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เพิ่มขึ ้นจานวน 59 ล้ านบาท
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หนี ้สินไม่หมุนเวียนของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 5,529 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ ้นจาก 5,337 ล้ าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริ ษัทร่ วมจานวน 176 ล้ านบาท ถึงแม้ ว่าเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจะลดลงตามที่อธิบายไว้ ข้างต้ น หนี ้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังต่ากว่ายอดเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ทาให้ เกิดเงินสดคงเหลือสุทธิ ภายหลังหัก หนี ้สิน อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของ
บริ ษัทภายหลังจากบวกกลับดอกเบี ้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้ นทุนสินทรัพย์จานวน 97 ล้ านบาทอยู่ที่ 16.4 เท่าในปี 2556 จาก
13.8 เท่า ในปี 2555 การเพิ่มขึน้ ของอัตราความสามารถในการชาระดอกเบีย้ เป็ นผลจากการที่บ ริ ษัท มี กาไรก่ อนหัก
ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ที่สงู ขึ ้นในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 9,597 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จาก 8,511 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 โดยหลักมาจากกาไรสุทธิ ในปี 2556 จานวน 2,521 ล้ านบาท หักกลบกับการจ่ายเงินปั นผลจานวน
1,387 ล้ านบาทและการเปลีย่ นแปลงอื่นๆในส่วนของกาไรสะสมจานวน 47 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลีย่
(Average ROA) ลดลงจากร้ อยละ 18.1 ในปี 2555 มาเป็ นร้ อยละ 15.2 ในปี 2556 เช่นเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้นเฉลี่ย (Average ROE) ที่ลดลงจากร้ อยละ 35.0 ในปี 2555 มาเป็ นร้ อยละ 27.8 ในปี 2556 การลดลงของอัตรา
ผลตอบแทนดังกล่าว เนื่องมาจากรายการพิเศษในปี 2555 ซึ่งส่วนใหญ่คือกาไรจากการขายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท
บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
หน่ วย: ล้ ำนบำท

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 55

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

17,252

15,985

7.9%

หนี ้สินรวม

7,655

7,474

2.4%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

9,597

8,511

12.8%

ปี 2556

ปี 2555

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

16.4

13.8

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

35.3

36.7

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

11.8

11.7

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

29.5

28.1

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

(0.1)*

(0.1)*

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

15.2%

18.1%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)
* เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลื อ สูงกว่าหนีส้ ิน ณ วันสิ้นงวด

27.8%

35.0%
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งบกระแสเงินสด
ในปี 2556 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 3,274 ล้ านบาท เทียบกับ 3,025 ล้ านบาท
ในปี 2555 การเปลี่ยนแปลงนีเ้ กิดจากเงินสดรั บจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น หักกลบกับการเปลี่ยนแปลงในเงิ นทุน
หมุนเวียน และภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจ่ายทีเ่ พิ่มขึ ้น บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 2,068 ล้ านบาท
ในปี 2556 เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจานวน 2,931 ล้ านบาท ในปี 2555 การเปลีย่ นแปลงนี ้เกิดจากใน
ปี 2555 ได้ รวมเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของ บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) จานวน 4,482 ล้ าน
บาท เงินสดใช้ ไปในปี 2556 ในการลงทุนที่เกี่ยวข้ องจากการขยายโรงพยาบาลจานวน 1,235 ล้ านบาทและเงินสดรับจาก
การลดทุนของ บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด จานวน 362 ล้ านบาทในปี 2555 หักกลบกับเงินสดใช้ ไปใน
การซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
บริ ษัท รื่ นมงคล จากัด เป็ นจานวนเงิน 1,045 ล้ านบาท เพื่อกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ างในบริ เวณสุขมุ วิทซอย 1 เพื่อใช้ ในการขยายพื ้นที่ให้ บริ การใกล้ กบั บริ เวณโรงพยาบาลในปี 2555 บริ ษัทมีกระแสเงิน
สดสุทธิ ใ ช้ ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น จานวน 1,383 ล้ า นบาท ในปี 2556 เที ยบกับ 1,179 ล้ านบาท ในปี 2555 การ
เปลีย่ นแปลงนี ้เกิดจากเงินปั นผลจ่ายเพิ่มขึ ้นในปี 2556 หักกลบกับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริ ษัทร่ วมจานวน 177 ล้ านบาท
ที่ก ล่าวมาข้ า งต้ น เป็ นผลให้ บ ริ ษั ท มีเ งิ น สดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดปลายงวดอยู่ที่ 5,857 ล้ า นบาท ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2556 เทียบกับ 6,034 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังคงที่จากปี ก่อนคือคิดเป็ น
3.6 เท่าและ 3.4 เท่า
หน่ วย: ล้ ำนบำท

ปี 2556

ปี 2555

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

3,274

3,025

กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน

(2,068)

2,931

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,383)

(1,179)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

(177)

4,777

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

5,857

6,034

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 55

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.6

3.6

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

3.4

3.4
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รำยกำรพิเศษ
งบกระแสเงินสด

ในปี 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 รวมและกาไรสุทธิในงบการเงินรวมใน ปี 2555
ภาษี จากการขายเงินลงทุนนี ้เท่ากับ 223 ล้ านบาทในปี 2555 ทาให้ บริ ษัทบันทึกกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ จาก
การขายเงิ น ลงทุน นี จ้ านวน 567 ล้ า นบาทในปี 2555 การขายเงิ น ลงทุน ดัง กล่า วเป็ นไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ 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
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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