ที่ SET 57/15
9 พฤษภาคม 2557
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 1 ปี 2557
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 1 ปี 2557
9 พฤษภำคม 2557
บทสรุป
สถานการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้ เกิด การประกาศภาวะฉุกเฉินในช่วงเดือน
มกราคม 2557 ส่งผลให้ จานวนคนไข้ ลดลงและรายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงลดลงในไตรมาส 1 ปี 2557 บริ ษัท
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานรายได้ รวมของไตรมาส 1 ปี 2557 อยู่ที่ 3,679 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
3.2 จาก 3,566 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 กาไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.2 อยู่ที่ 639 ล้ านบาท จาก
613 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิ เพิ่มเป็ นร้ อยละ 17.4 ในไตรมาส 1 ปี 2557 จากร้ อยละ 17.2
ในไตรมาส 1 ปี 2556
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 บริ ษัท เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด ("HHE") ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศที่ถือหุ้นโดยบริ ษัทในอัตราร้ อยละ 80 เข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดร้
้
อยละ 100 ของ บริ ษัท บารุ งราษฎร์ มองโกล
เลีย แอลแอลซี ("BML") ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญร้ อยละ 51 ของ บริ ษัท โซล ซีเนียร์ ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี ("SST") เป็ นเงินสด
จานวน 12 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ นอกจากนี ้ HHE ได้ ให้ เงินกู้จานวน 3.3 ล้ านเหรี ยญสหรัฐแก่ SST ซึง่ เป็ นเจ้ าของและผู้ดาเนิน
กิจการโรงพยาบาล อูลานบาตอร์ ซองโด ในประเทศมองโกเลีย รายละเอียดของรายการพิเศษเหล่านี ้ ถูกแสดงภายใต้
หัวข้ อเหตุการณ์สาคัญในเอกสารฉบับนี ้
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้
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งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส
ในไตรมาส 1 ปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 3,589 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.8 จาก 3,457
ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยส่งผลกระทบอย่างมากต่อจานวน
ผู้ป่วยในไตรมาส 1 ปี 2557 ทังจ
้ านวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกลดลงร้ อยละ 1.9 และร้ อยละ 8.1 ตามลาดับเมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 1 ปี 2556 โดยในช่วงที่มีการปิ ดถนนเพื่อชุมนุมในกรุ งเทพ (Bangkok Shutdown) และช่วงที่มีการประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน จานวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันลดลงมากถึงร้ อยละ 26 และจานวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันลดลงร้ อยละ 14 เมื่อเทียบ
กับไตรมาส 1 ปี 2556 จานวนผู้ป่วยต่างประเทศมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญเมื่ อเทียบกับกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยและชาว
ต่างประเทศที่มีถิ่นพานักในประเทศไทย ภายหลังจากเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้ างต้ น จานวนผู้ป่วยเริ่ มเพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะจาก
กลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีถิ่น พานักในประเทศไทย ส่งผลให้ ภาพรวมของจานวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน
ลดลงร้ อยละ 9 และจานวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันลดลงร้ อยละ 3 เมื่อเทียบจากปี ก่อนในช่วงระยะเวลาสองเดือนที่มีการ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน จานวนผู้ป่วยชาวไทยเมื่อสิ ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.9 สาหรับผู้ป่วยในและลดลง
ร้ อยละ 2.7 สาหรับผู้ป่วยนอก ในขณะที่จานวนผู้ป่วยต่างประเทศลดลงร้ อยละ 12.3 สาหรับผู้ป่วยในและร้ อยละ 18.2
สาหรับผู้ป่วยนอก เมื่อเทียบจากไตรมาส 1 ปี 2556 ผลกระทบจากการลดลงของจานวนผู้ป่วยชาวต่างประเทศอย่างมี
นัยสาคัญและการเลือกรับการรักษา ส่งผลให้ รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงสาหรับผู้ป่วยนอกลดลงร้ อยละ 5.4 จากปี
ก่อน แต่รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงสาหรับผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.0 ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยนอกลดลงร้ อยละ
3.8 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.0 ในไตรมาส 1 ปี 2557 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 51.1 และ
รายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 48.9 เทียบกับร้ อยละ 47.6 และร้ อยละ 52.4 ในไตรมาส 1 ปี 2556 ตามลาดับ หาก
แบ่งตามเชื ้อชาติ ในไตรมาส 1 ปี 2557 รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 59.0 จากทังหมด
้
ในขณะที่
รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 41.0 ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 37.9 จากผู้ป่วยชาวไทยในไตรมาส 1 ปี 2556

รายได้ จากค่าเช่า จานวน 15 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 เทียบกับ 34 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556
เนื่องจากสัญญาเช่าอาคารอพาร์ ตเมนต์หมดอายุและการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ให้ เช่าเป็ นสานักงานชัว่ คราวสาหรับบุ คลากร
ของโรงพยาบาลเพื่อรองรับแผนการขยายโรงพยาบาล กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเป็ น 9 ล้ านบาท จาก 12 ล้ านบาท
เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง ดอกเบี ้ยรับในไตรมาส 1 ปี 2557
คงที่ที่ 37 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับในไตรมาส 1 ปี 2556
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ในไตรมาส 1 ปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,169 ล้ านบาท
เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 1.2 จาก 2,143 ล้ า นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 เมื่ อ เที ย บกับ อัต ราการเติ บโตของรายได้ จ ากกิ จการ
โรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.8 การเปลีย่ นแปลงของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลเมื่อเทียบจากปี ก่อนนี ้ ได้ รวมค่าเสือ่ มราคา
และตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้น 38 ล้ านบาทซึง่ เกิดจากการขยายโรงพยาบาลและการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ งาน
ของสินทรัพย์ หักกลบกับต้ นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่ลดลงจานวน 24 ล้ านบาท ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อม
ราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 681 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.2 จาก 596 ล้ านบาท ในไตรมาส 1
ปี 2556 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากเงินบริ จาคเพื่อสนับสนุนการสรรหาบุคลากรทางด้ านพยาบาลจานวน 48
ล้ านบาท ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 12 ล้ านบาทตามที่อธิบายไว้ ข้างต้ น ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ซื ้อกิจการของบริ ษัทย่อยในประเทศมองโกเลียตามที่ได้ อธิ บายไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ เหตุการณ์ สาคัญในเอกสารฉบับนี ้ และ
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้นจากความแตกต่างของระยะเวลาในการใช้ จ่าย 4 ล้ านบาท กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่า
เสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.5 จาก 978 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 เป็ น
1,032 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA
Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 28.3 ในไตรมาส 1 ปี 2557 เทียบกับร้ อยละ 27.7 ในไตรมาส 1 ปี 2556
ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายในเพิ่มขึ ้นจาก 190 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 เป็ น 240 ล้ านบาท ไตรมาส 1
ปี 2557 เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของสินทรัพย์
บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมจานวน 1 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 และในไตรมาส 1 ปี 2556
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินลดลงจาก 59 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 เป็ น 45 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 เป็ น
ผลมาจากการบันทึกดอกเบี ้ยจ่ายสาหรับส่วนที่เกี่ยวกับการขยายโรงพยาบาลเป็ นต้ นทุนสินทรัพย์
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 146 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 ลดลงจาก 155 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556
ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกียวกับเงินบริ จาคให้ กับโรงเรี ยนพยาบาลและการฝึ กอบรมจานวน 10
ล้ านบาทและ 2 ล้ านบาทตามลาดับ หักกลบกับกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่อเทียบ
กับไตรมาส 1 ปี 2556 ทาให้ เกิดภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น 3 ล้ านบาท
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 0.88 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.2 จาก 0.84 บาท ในไตรมาส 1
ปี 2556 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 0.74 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก 0.71 บาท ในไตร
มาส 1 ปี 2556
งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

ไตรมำส 1
ปี 57

ไตรมำส 1 เปลี่ยนแปลง
ปี 56

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

3,589

3,457

3.8%

รายได้ รวม

3,679

3,566

3.2%

กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

1,032

978

5.5%

กาไรสุทธิ
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
(EBITDA Margin)

639

613

4.2%

28.3%

27.7%

อัตรากาไรสุทธิ

17.4%

17.2%
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กำไรต่ อหุ้น
(หน่ วย :บำท)

ไตรมำส 1
ปี 57

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

0.88
0.74

ไตรมำส 1 เปลี่ยนแปลง
ปี 56
0.84
0.71

4.2%
4.2%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 7,887 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 7,552 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 386 ล้ านบาท หักกลบกับ
การลดลงของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นจานวน 81 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จานวน 1,212 ล้ าน
บาทเทียบกับ 1,284 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวนวันเก็บหนี ้เฉลี่ย คิดเป็ น 33.8 วัน ณ วันที่ 31 มีนาคม
2557 เทียบกับ 35.3 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 10,475 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จาก 9,700 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 โดยหลักมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าความนิยมที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อบริ ษัทย่อยในประเทศ
มองโกเลียตามที่ได้ อธิบายไว้ ภายใต้ หวั ข้ อเหตุการณ์สาคัญในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 18,362 ล้ าน
บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จาก 17,252 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จานวน 2,224 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจาก 2,125 ล้ าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 144 ล้ านบาทและ
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 62 ล้ านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็ นดอกเบี ้ยค้ างจ่าย หักกลบกับเจ้ าหนี ้การค้ าและ
เจ้ าหนี ้อื่นลดลงจานวน 99 ล้ านบาท
หนี ้สินไม่หมุนเวียนของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 5,643 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จาก 5,529 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวของบริ ษัทย่อยในประเทศมองโกเลียจานวน 103 ล้ านบาท
หนี ้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังต่ากว่ายอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทาให้ เกิดเงินสดคงเหลือสุทธิภายหลัง
หักหนีส้ ิน อัตราความสามารถในการชาระดอกเบีย้ ของบริ ษัท ภายหลังจากบวกกลับดอกเบีย้ จ่ายที่ บนั ทึก เป็ นต้ นทุน
สินทรัพย์จานวน 14 ล้ านบาทเพิ่มเป็ น 17.5 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2557 จาก 16.5 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2556 การเพิ่มขึ ้นของ
อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยเป็ นผลจากการที่บริ ษัทมีกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA) ที่สงู ขึ ้นในไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2556
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 10,495 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จาก 9,597 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 โดยหลักมาจากกาไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2557 จานวน 639 ล้ านบาท และการเปลีย่ นแปลงในส่วนของ
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อยจานวน 265 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนของบริ ษัทย่อยในประเทศมองโกเลีย
หักกลบกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในส่วนของกาไรสะสมจานวน 5 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ เ ฉลี่ย
(Average ROA) ลดลงจากร้ อยละ 15.2 ในปี 2556 มาเป็ นร้ อยละ 14.3 ในไตรมาส 1 ปี 2557 เช่นเดียวกันกับอัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลีย่ (Average ROE) ทีล่ ดลงจากร้ อยละ 27.8 ในปี 2556 มาเป็ นร้ อยละ 25.4 ในไตรมาส 1 ปี 2557
การลดลงของอัตราผลตอบแทนดังกล่าว เนื่องมาจากการอัตราการเติบโตของกาไรที่ลดลงในไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่อเทียบ
กับไตรมาส 1 ปี 2556 ซึง่ มีสาเหตุมาจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย
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31 มี.ค. 57

31 ธ.ค. 56

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

18,362

17,252

6.4%

หนี ้สินรวม

7,867

7,655

2.8%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

10,495
ไตรมำส 1
ปี 57

9,597
ไตรมำส 1
ปี 56

9.4%

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

17.5*
ไตรมำส 1
ปี 57

16.5
ปี 2556

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

33.8

35.3

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

13.7

11.8

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

29.5

29.5

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

(0.1)**

(0.1)**

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

14.3%

15.2%

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

25.4%

27.8%

งบกระแสเงินสด
ในไตรมาส 1 ปี 2557 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 1,032 ล้ านบาท เทียบกับ 891
ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 การเปลี่ยนแปลงนี ้เกิดจากเงินสดรับจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้นและการเปลี่ยนแปลงใน
เงินทุนหมุนเวียน บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 629 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 เทียบกับ
จานวน 194 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 การเปลี่ยนแปลงนี ้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อกิจการของบริ ษัทย่อยใน
ประเทศมองโกเลียจานวน 309 ล้ านบาท การจ่ายชาระคืนเงินกู้จานวน 86 ล้ านบาทโดยบริ ษัทย่อยในประเทศมองโกเลีย
ตามที่ได้ อธิบายไว้ ภายใต้ หวั ข้ อเหตุการณ์สาคัญในเอกสารฉบับนี ้ และจานวน 38 ล้ านบาทในการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับการ
ขยายโรงพยาบาล บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 16 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 เทียบ
กับ 17 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2556 ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยู่
ที่ 6,244 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เทียบกับ 6,715 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ลดลงเล็กน้ อยเป็ น 3.5 เท่าจาก 3.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ยังคงที่จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คือคิดเป็ น 3.4
เท่า
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ไตรมำส 1
ปี 57

ไตรมำส 1
ปี 56

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

1,032

891

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(629)

(194)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(16)

(17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

386

680

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

6,244

6,715

31 มี.ค. 57

31 ธ.ค. 56

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.5

3.6

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

3.4

3.4

หน่ วย: ล้ ำนบำท

เหตุกำรณ์ สำคัญ
งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 บริ ษัท เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด ("HHE") ซึ่ง เป็ นบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศที่ถือหุ้นโดยบริ ษัทในอัตราร้ อยละ 80 เข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดร้
้
อยละ 100 ของ บริ ษัท บารุ งราษฎร์ มองโกลเลีย
แอลแอลซี ("BML") ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญร้ อยละ 51 ของ บริ ษัท โซล ซีเนียร์ ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี ("SST") เป็ นเงินสดจานวน
12 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ นอกจากนี ้ HHE ได้ ให้ เงินกู้จานวน 3.3 ล้ านเหรี ยญสหรัฐแก่ SST ซึ่งเป็ นเจ้ าของและผู้ดาเนินกิจการ
โรงพยาบาล อูลานบาตอร์ ซองโด ในประเทศมองโกเลีย
ผู้ขายหุ้นของ SST ได้ สิทธิ ในการรั บสิ่งตอบแทนเพิ่มเติ มในรู ปแบบของการจ่ายเงินเพิ่มในอนาคต (Earn-out
payment) ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ผลสะสมของกาไรสุทธิตามเป้าหมายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวนเงินสูงสุด 10,965.9 ล้ าน
เหรี ยญมองโกเลีย ทังนี
้ ้บริ ษัทยังไม่ได้ บนั ทึกรายการนี ้
สินทรัพย์รวมและหนี ้สินรวมของ HHE ที่รวมผลการดาเนินงานของ SST และ BML ณ วันที่ซื ้อกิจการนัน้ ได้ รวมอยู่
ในงบการเงินรวมของบริ ษัทในไตรมาส 1 ปี 2557 โดย HHE ได้ บนั ทึกสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ SST และ BML ตามมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซื ้อกิจการ สาหรับส่วนต่างที่เกิดจากราคาซื ้อที่สงู กว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ นนได้
ั ้ ถกู ปั นส่วนเป็ นค่าความนิยม
จานวนค่าความนิยมในเบื ้องต้ นนี ้เป็ นจานวนเงินประมาณ 3.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากประมาณการสิ่ง
ตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายเพิ่มเติม
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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