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เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 3 ปี 2557
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรราำ 3 ปี 2557
10 พฤศจิกำยน 2557
บท รุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานรายได้ รวมของไตรมาส 3 ปี 2557 อยูท่ ี่ 4,126 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.8 จาก 3,758 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 กาไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.3 อยู่ที่ 768
ล้ านบาท จาก 703 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิ อยู่ที่ร้อยละ 18.6 ในไตรมาส 3 ปี 2557 จาก
ร้ อยละ 18.7 ในไตรมาส 3 ปี 2556
สาหรับเก้ าเดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ รวม 11,660 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.8 จาก 10,915 ล้ านบาท
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 กาไรสุทธิในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.8 เป็ น 2,042 ล้ านบาท จาก 1,894
ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 17.5 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 จากร้ อยละ
17.3 ในเก้ าเดือนแรกของปี 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 (“UBSD”) ในประเทศมองโกเลีย สินทรัพย์รวม หนี ้สินรวม และผลการดาเนินงาน
รวมของ HHE ซึ่งรวม SST และ BML ณ วันที่ซื ้อกิจการ ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริ ษัท ในไตรมาส 3 ปี 2557 และ
เก้ าเดือนแรกของปี 2557 รายละเอียดของรายการพิเศษเหล่านี ้ ถูกแสดงภายใต้ หวั ข้ อเหตุการณ์สาคัญในเอกสารฉบับนี ้
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้
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งบกำไตรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรราำ
ในไตรมาส 3 ปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 4,054 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.8 จาก 3,659
ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.7 และร้ อยละ 13.7 ตามลาดับในไตร
มาส 3 ปี 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 เนื่องจากได้ รวมจานวนผู้ป่วยของ UBSD ที่ได้ ซื ้อกิจการมา ถ้ าไม่รวม
จานวนผู้ป่วยของ UBSD จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.1 และร้ อยละ 1.2 ตามลาดับ เนื่องจาก UBSD
ให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วยที่มีความรุ นแรงน้ อยกว่าบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้ รายได้ จากกลุ่มโรคที่มีความรุ นแรงสาหรับ
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในลดลงร้ อยละ 8.5 และ ร้ อยละ 7.2 ตามลาดับ ถ้ าไม่รวม UBSD รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรง
สาหรับผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.2 และอัตราคงที่ในรายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงสาหรับ ผู้ป่วยนอก ส่งผลให้ รายได้
จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 9.6 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.9 ในไตรมาส 3 ปี 2557 รายได้ จาก
ผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 48.4 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 51.6 เทียบกับร้ อยละ 47.9 และร้ อยละ 52.1 ในไตร
มาส 3 ปี 2556 ตามลาดับ หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในไตรมาส 3 ปี 2557 รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 60.1 จากทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 39.9 ซึ่งเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 39.8 จาก
ผู้ป่วยชาวไทยในไตรมาส 3 ปี 2556
รายได้ จากค่าเช่า จานวน 15 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2557 เทียบกับ 19 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556
เนื่องจากสัญญาเช่าอาคารอพาร์ ตเมนต์หมดอายุและการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ให้ เช่าเป็ นสานักงานชัว่ คราวสาหรับบุ คลากร
ของโรงพยาบาลเพื่อรองรับแผนการขยายโรงพยาบาล กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเป็ น 8 ล้ านบาท จาก 22 ล้ านบาท
เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง ดอกเบี ้ยรับลดลงจาก 37 ล้ าน
บาทในไตรมาส 3 ปี 2556 เป็ น 31 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 2557 เป็ นผลจากจานวนเงินสดคงเหลือที่ลดลงจากเงินสด
จ่ายสาหรับการซื ้อกิจการ UBSD จานวน 395 ล้ านบาท
ในไตรมาส 3 ปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,437 ล้ านบาท
เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 9.0 จาก 2,236 ล้ า นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 เมื่ อ เที ย บกับ อัต ราการเติ บโตของรายได้ จ ากกิ จการ
โรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.8 โดยสัดส่วนของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลดีขึ ้นจาก
อัตราร้ อยละ 61.1 ในไตรมาส 3 ปี 2556 เป็ นร้ อยละ 60.1 ในไตรมาส 3 ปี 2557 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสือ่ ม
ราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 681 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.6 จาก 594 ล้ านบาท ในไตรมาส 3
ปี 2556 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิด จากค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 29 ล้ านบาทซึ่งเกิดจาก
การขยายโรงพยาบาลและการเปลีย่ นแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมและ
บารุงรักษาที่เพิ่มขึ ้นจานวน 22 ล้ านบาท ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ ้นจานวน 17 ล้ านบาทจากหนี ้สูญได้ รับคืนของไตร
มาส 3 ปี 2556 และอายุหนี ้ที่เพิ่มขึ ้นของกลุม่ ลูกหนี ้ที่จ่ายชาระเงินเอง ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้นจากความแตกต่าง
ของระยะเวลาในการใช้ จ่าย 9 ล้ านบาทและเงินบริ จาคเพื่อสนับสนุนการว่าจ้ างพยาบาลจานวน 9 ล้ านบาท กาไรก่อนหัก
ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.8 จาก 1,092 ล้ านบาท ในไตร
มาส 3 ปี 2556 เป็ น 1,231 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2557 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 30.1 ในไตรมาส 3 ปี 2557 เทียบกับร้ อยละ 29.3 ในไตรมาส 3 ปี 2556
ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นจาก 200 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 เป็ น 254 ล้ านบาท ไตรมาส 3 ปี
2557 เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนและการเปลีย่ นแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ บริ ษัท
มีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 2 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 เทียบกับจานวน 1 ล้ านบาทในไตร
มาส 3 ปี 2557
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ค่าใช้ จ่ายทางการเงินลดลงจาก 62 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2556 เป็ น 47 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2557 เป็ น
ผลมาจากการบันทึกดอกเบี ้ยจ่ายสาหรับส่วนที่เกี่ยวกับการขยายโรงพยาบาลเป็ นต้ นทุนสินทรัพย์จานวน 14 ล้ านบาท
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 190 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นจาก 166 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี
2556 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในไตรมาส 3 ปี 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี
2556 ทาให้ เกิดภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น 18 ล้ านบาทและผลประโยชน์ทางภาษี จากการรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าในเงิน
ลงทุนของ บริ ษัท เอเชีย โกลเบิล รี เสิร์ช จากัด (“AGR”) จานวน 10 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 2556 หักกลบกับผลประโยชน์
ทางภาษี ที่เกียวกับการฝึ กอบรมจานวน 4 ล้ านบาท และผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกียวกับเงินบริ จาคให้ กบั วิทยาลัยพยาบาล
เซนต์หลุยส์เพื่อสนับสนุนการฝึ กอบรมพยาบาลจานวน 2 ล้ านบาท
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.05 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.3 จาก 0.96 บาท ในไตรมาส 3
ปี 2556 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 0.88 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก 0.81 บาท ในไตร
มาส 3 ปี 2556

ผลกำรดำเนินงำนเก้ ำเดือนแรกของปี 2557
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 11,405 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.5 จาก
10,610 ล้ า นบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 จานวนผู้ป่ วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 5.1 และร้ อยละ 8.3
ตามลาดับในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 เทียบกับในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เนื่องจากได้ รวมจานวนผู้ป่วยของ UBSD ที่
ได้ ซื ้อกิจการมา ถ้ าไม่รวมจานวนผู้ป่วยของ UBSD จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในลดลงร้ อยละ 3.2 และร้ อยละ 0.1
ตามลาดับเมื่อเทียบกับในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยที่เริ่ มขึ ้น
ตังแต่
้ ไตรมาส 1 ปี 2557 และยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ส่งผลให้ จานวนคนไข้ ลดลงและรายได้ จากกลุม่ โรคที่มีค วาม
รุ นแรงลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในไตรมาส 2 ปี 2557 จานวนผู้ป่วยต่างประเทศมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญเมื่อ
เทียบกับกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีถิ่นพานักในประเทศไทย จานวนผู้ป่วยชาวไทยในเก้ าเดือนแรกของปี
2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.0 ในกลุม่ ผู้ป่วยในและลดลงร้ อยละ 1.6 ในกลุม่ ผู้ป่วยนอก ในขณะที่กลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศไม่รวม
UBSD ลดลงร้ อยละ 3.6 ในกลุม่ ผู้ป่วยในและลดลงร้ อยละ 7.1 ในกลุม่ ผู้ป่วยนอกเมื่อเทียบกับในเก้ าเดือนแรกของปี 2556
เนื่องจาก UBSD ให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วยที่มีความรุ นแรงน้ อยกว่าบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ และการลดลงของจานวนผู้ป่วยชาว
ต่างประเทศอย่างมาก รวมทังสถานการณ์
้
ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยที่สง่ ผลต่อการเลือกรับการรักษา ส่งผล
ให้ รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงสาหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในลดลงร้ อยละ 9.6 และ ร้ อยละ 5.7 ตามลาดับจากปี
ก่อน ถ้ าไม่รวม UBSD รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงสาหรับผู้ป่วยนอกลดลงร้ อยละ 3.0 แต่รายได้ จากกลุม่ โรคที่มี
ความรุนแรงสาหรับผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.8 ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.5 และรายได้ จากผู้ป่วยใน
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.9 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 49.2 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ น
ร้ อยละ 50.8 เทียบกับร้ อยละ 47.5 และร้ อยละ 52.5 ตามลาดับในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ รายได้
จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 60.8 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 39.2 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อย
ละ 38.9 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556
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รายได้ จากค่าเช่าจานวน 44 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 เทียบกับ 72 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี
2556 เนื่องจากสัญญาเช่าอาคารอพาร์ ตเมนต์หมดอายุและการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ให้ เช่าเป็ นสานักงานชัว่ คราวสาหรับ
บุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อรองรับแผนการขยายโรงพยาบาล รายได้ จากดอกเบี ้ยรับลดลงจาก 115 ล้ านบาท ในเก้ าเดือน
แรกของปี 2556 เป็ น 102 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 โดยหลักมาจากเงินสดคงเหลือ ที่ลดลง ซึ่งเป็ นผลมาจาก
เงินสดจ่ายสาหรับการซื ้อกิจการ UBSD จานวน 395 ล้ านบาท กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเป็ น 32 ล้ านบาท ในเก้ า
เดือนแรกของปี 2557 จาก 45 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เป็ นผลมาจากความแตกต่างของระยะเวลาในการ
ชาระหนี ้ของกลุม่ ลูกหนี ้ตะวันออกกลาง รายได้ รวมในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 อยูท่ ี่ 11,660 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 10,915
ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.8
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 6,921 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.1 จาก 6,583 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของรายได้ จาก
กิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.5 โดยสัดส่วนของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลดีขึ ้น
จากอัตราร้ อยละ 62.0 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เป็ นร้ อยละ 60.7 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 ในเก้ าเดือนแรกของปี
2557 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,049 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.1 จาก
1,796 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 ค่าใช้ จ่ายในการบริ ห ารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายที่
เพิ่มขึ ้นจานวน 75 ล้ านบาทซึ่งเกิดจากการขยายโรงพยาบาลและการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของ
สินทรัพย์ เงินบริ จาคเพื่อสนับสนุนการว่าจ้ างพยาบาลจานวน 69 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมและ
บารุงรักษาที่เพิ่มขึ ้นจานวน 51 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
ของบริ ษัทในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ 3,334 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.0 จาก 3,005 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2556 เป็ นผลให้ อตั รากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA margin) อยู่ที่ร้อยละ
28.8 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 เทียบกับร้ อยละ 27.8 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายในเพิ่มขึ ้นจาก 583 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เป็ น 747 ล้ านบาท ใน
เก้ าเดือนแรกของปี 2557 เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ งาน
ของสินทรัพย์ บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 4 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เทียบกับ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมจานวน 4 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริ ษัทร่วมในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 เกิดจาก บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BIL) รับรู้ ผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย่ นที่เกี่ยวข้ องกับแผนการปิ ดกิจการในเดือนมิถนุ ายน ปี 2557 ของบริ ษัทย่อย (บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล โฮลดิ ้ง (ฮ่องกง) จากัดและบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ ้ง พีทีอี จากัด)
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ค่าใช้ จ่ายทางการเงินลดลงจาก 183 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 เป็ น 139 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2557 เป็ นผลมาจากการบันทึกดอกเบี ้ยจ่ายสาหรับส่วนที่เกี่ยวกับการขยายโรงพยาบาลเป็ นต้ นทุนสินทรัพย์จานวน
41 ล้ านบาท
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 501 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 เพิ่มขึ ้นจาก 464 ล้ านบาท ในเก้ าเดือน
แรกของปี 2556 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในครึ่ งปี แรกของปี 2557 เมื่อเทียบกับ
ในครึ่งปี แรกของปี 2556 ทาให้ เกิดภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น 42 ล้ านบาทและผลประโยชน์ทางภาษี จากการรับรู้ ผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าในเงินลงทุนของ บริ ษัท เอเชีย โกลเบิล รี เสิร์ช จากัด (“AGR”) จานวน 10 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2556
หักกลบกับผลประโยชน์ ทางภาษี ที่เกี ยวกับเงิ นบริ จาคให้ กับวิทยาลัยพยาบาลเซนต์ หลุยส์เพื่อสนับสนุนการฝึ กอบรม
พยาบาลจานวน 14 ล้ านบาทและผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกียวกับการฝึ กอบรมจานวน 10 ล้ านบาท
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 2.80 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.8 จาก 2.60 บาท ในเก้ า
เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 2.35 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก
2.18 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556
ไตรราำ
3/57

ไตรราำ
3/56

เปลี่ยนแปลง

เก้ ำเดือน
แรก 57

เก้ ำเดือน
แรก 56

เปลี่ยนแปลง

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

4,054

3,659

10.8%

11,405

10,610

7.5%

รายได้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

4,126

3,758

9.8%

11,660

10,915

6.8%

1,231

1,092

12.8%

3,334

3,005

11.0%

กาไรสุทธิ
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ ม
ราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin)
อัตรากาไรสุทธิ

768

703

9.3%

2,042

1,894

7.8%

30.1%
18.6%

29.3%
18.7%

28.8%
17.5%

27.8%
17.3%

ไตรราำ
3/57

ไตรราำ
3/56

เปลี่ยนแปลง

1.05
0.88

0.96
0.81

9.3%
9.3%

เก้ ำเดือน
แรก 57
2.80
2.35

เก้ ำเดือน
แรก 56
2.60
2.18

งบกำไตรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

กำไตรร่ อหุ้น
(หน่ วย :บำท)
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

เปลี่ยนแปลง
7.8%
7.8%

งบแ ดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน 7,684 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 7,552 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นจานวน 146 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่
30 กันยายน 2557 จานวน 1,445 ล้ านบาทเทียบกับ 1,284 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวนวันเก็บหนี ้เฉลี่ย
คิดเป็ น 34.8 วัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เทียบกับ 35.3 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 10,588 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จาก 9,700 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 โดยหลักมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าความนิยมที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อ UBSD ตามที่ได้ อธิบายไว้
ภายใต้ หวั ข้ อเหตุการณ์ สาคัญในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 18,272 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 จาก 17,252 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จานวน 2,103 ล้ านบาท ลดลงจาก 2,125 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากภาษี เงินได้ นิติบุคคลค้ างจ่ายที่ลดลงจานวน 134 ล้ านบาทและเจ้ าหนี ้
การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นลดลงจานวน 92 ล้ านบาท หักกลบกับค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 172 ล้ านบาทซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นโบนัสค้ างจ่าย
หนี ้สินไม่หมุนเวียนของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 5,579 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จาก 5,529 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของการตังส
้ ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจานวน 45 ล้ าน
บาท หนี ้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ยังต่ากว่ายอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทาให้ เกิดเงินสดคงเหลือสุทธิ
ภายหลังหักหนี ้สิน อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัท ภายหลังจากบวกกลับดอกเบี ้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ น
ต้ นทุนสินทรัพย์จานวน 41 ล้ านบาทเพิ่มเป็ น 18.5 เท่าในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 จาก 16.5 เท่าในเก้ าเดือนแรกของปี
2556 การเพิ่มขึ ้นของอัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยเป็ นผลจากการที่บริ ษัทมีกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่า
เสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ที่สงู ขึ ้นในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 เมื่อเทียบกับในเก้ าเดือนแรกของปี 2556
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 10,591 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จาก 9,597 ล้ านบาท ณ
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 โดยหลัก มาจากกาไรสุท ธิ ใ นเก้ าเดื อนแรกของปี 2557 จานวน 2,042 ล้ านบาท และการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อยจานวน 372 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนของบริ ษัท
ย่อยในประเทศมองโกเลีย หักกลบกับการจ่ายเงินปั นผลจานวน 1,387 ล้ านบาทและการเปลีย่ นแปลงอื่นๆในส่วนของกาไร
สะสมจานวน 32 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (Average ROA) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 15.2 ในปี
2556 มาเป็ นร้ อยละ 15.3 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลีย่ (Average ROE) ลดลงจากร้ อยละ
27.8 ในปี 2556 มาเป็ นร้ อยละ 27.0 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนดังกล่า ว
เนื่องมาจากการซื ้อ UBSD
หน่ วย: ล้ ำนบำท

30 ก.ย. 57

31 ธ.ค. 56

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

18,272

17,252

5.9%

หนี ้สินรวม

7,681

7,655

0.4%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

10,591
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 57

9,597
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 56

10.4%

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

18.5*
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 57

16.5
ปี 2556

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

34.8

35.3

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

13.0

11.8

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

29.1

29.5

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

(0.1)**

(0.1)**

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

15.3%

15.2%
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)
* ภายหลังจากบวกกลับดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนสินทรัพย์
** เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ สูงกว่าหนีส้ ิน ณ วันสิ้นงวด

เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 57

ปี 2556

27.0%

27.8%

งบกระแ เงิน ด
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 2,734 ล้ านบาท เทียบกับ
2,487 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 การเปลีย่ นแปลงนี ้เกิดจากเงินสดรับจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้นหักกลบกับ
การลดลงของเงินทุนหมุนเวียน บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 1,204 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2557 เทียบกับจานวน 837 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2556 การเปลี่ยนแปลงนี ้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อ
กิจการของบริ ษัทย่อยในประเทศมองโกเลียจานวน 309 ล้ านบาท การจ่ายชาระคืนเงินกู้จานวน 86 ล้ านบาทโดยบริ ษัท
ย่อยในประเทศมองโกเลีย ตามที่ได้ อธิบายไว้ ภายใต้ หวั ข้ อเหตุการณ์สาคัญในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 1,533 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 เทียบกับ 1,361 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของ
ปี 2556 การเปลีย่ นแปลงนี ้เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริ ษัทร่ วมจานวน 176 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2556 ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยูท่ ี่ 5,837 ล้ านบาท ณ วันที่
30 กันยายน 2557 เทียบกับ 6,323 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.7 เท่าจาก 3.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.5 เท่าจาก 3.4 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 57

เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 56

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

2,734

2,487

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,204)

(837)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,533)

(1,361)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) เพิ่มขึ ้นสุทธิ

(20)

288

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

5,837

6,323

30 ก.ย. 57

31 ธ.ค. 56

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.7

3.6

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

3.5

3.4

หน่ วย: ล้ ำนบำท
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เหรุกำรณ์ ำคัญ
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 บริ ษัท เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็ นเตอร์ 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 บสิ่งตอบแทนเพิ่มเติมในรู 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 ้
งบการเงินรวมของ HHE ที่รวมผลการดาเนินงานของ SST และ BML ณ วันที่ซื ้อกิจการนัน้ ได้ รวมอยู่ในงบการเงิน
รวมของบริ ษัทในไตรมาส 3 ปี 2557และในเก้ าเดือนแรกของปี 2557 โดย HHE ได้ บนั ทึกสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ SST
และ BML ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื ้อกิจการ สาหรับส่วนต่างที่เกิดจากราคาซื ้อที่สงู กว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ นนได้
ั ้ ถกู ปั น
ส่วนเป็ นค่าความนิยม จานวนค่าความนิยมในเบื ้องต้ นนี ้เป็ นจานวนเงินประมาณ 3.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง่ ไม่รวมผลกระทบ
จากประมาณการสิง่ ตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายเพิ่มเติม
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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