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คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 4 ปี 2557
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 4 ปี 2557
26 กุมภำพันธ์ 2558
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานรายได้ รวมของไตรมาส 4 ปี 2557 อยูท่ ี่ 4,251 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.8 จาก 3,736 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 กาไรสุทธิ ไตรมาส 4 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.9 อยู่ที่
689 ล้ านบาท จาก 626 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิ เป็ นร้ อยละ 16.2 ในไตรมาส 4 ปี 2557
เทียบจากร้ อยละ 16.8 ในไตรมาส 4 ปี 2556 การเปลี่ยนแปลงของอัตรากาไรสุทธิ เกิ ดจากการลดลงของการบันทึก
ดอกเบี ้ยจ่ายสาหรับส่วนที่เกี่ยวกับการขยายโรงพยาบาลเป็ นต้ นทุนสินทรัพย์ เนื่องจากในปี 2556 ได้ บนั ทึกดอกเบี ้ยจ่ายนี ้
ของทังปี
้ 2556 ในไตรมาส 4 ปี 2556 แต่ในปี 2557 ได้ บนั ทึกเป็ นรายเดือน หากไม่รวมรายการดังกล่าวนี ้ อัตรากาไรสุทธิ
ในไตรมาส 4 ปี 2556 เป็ นร้ อยละ 15.0
สาหรับปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ รวม 15,911 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.6 จาก 14,651 ล้ านบาทในปี 2556
กาไรสุทธิของปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.3 เป็ น 2,730 ล้ านบาท จาก 2,521 ล้ านบาทในปี 2556 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิ
อยูท่ ี่ร้อยละ 17.2 ในปี 2557 และปี 2556
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 บริ ษัท เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด ("HHE") ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศที่ถือ หุ้นโดยบริ ษัทในอัตราร้ อยละ 80 เข้ าซือ้ หุ้นสามัญทัง้ หมดร้ อยละ 100 ของ บริ ษัท บารุ งราษฎร์
มองโกลเลีย แอลแอลซี ("BML") ซึ่งเป็ 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 าของ
และผู้ดาเนินกิจการโรงพยาบาล อูลานบาตอร์ ซองโด (“UBSD”) ในประเทศมองโกเลีย สินทรัพย์ รวม หนี ้สินรวม และ
ผลการดาเนินงานรวมของ HHE ซึ่งรวม SST และ BML ณ วันที่ซือ้ กิจการ ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริ ษัท ใน
ไตรมาส 4 ปี 2557 และปี 2557 รายละเอียดของรายการพิเศษเหล่านี ้ ถูกแสดงภายใต้ หวั ข้ อ เหตุการณ์ สาคัญในเอกสาร
ฉบับนี ้
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้
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งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส
ในไตรมาส 4 ปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 4,166 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.4 จาก 3,641
ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 14.9 และร้ อยละ 19.8 ตามลาดับ
ในไตรมาส 4 ปี 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 เนื่องจากได้ รวมจานวนผู้ป่วยของ UBSD ที่ได้ ซื ้อกิจการมาและ
การเติ บ โตของกลุ่ม ผู้ป่ วยต่า งประเทศ ถ้ า ไม่ร วมจ านวนผู้ป่ วยของ UBSD จ านวนผู้ป่ วยนอกและผู้ป่ วยในเพิ่ ม ขึ น้
ร้ อยละ 3.7 และร้ อยละ 7.4 ตามลาดับ จานวนผู้ป่วยนอกที่เป็ นชาวต่างประเทศเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.2 ในขณะที่จานวน
ผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นรอยละ 12.7 เนื่องจาก UBSD ให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วยที่มีความรุนแรงน้ อยกว่าบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้
รายได้ จากกลุ่มโรคที่มีความรุ นแรงสาหรั บผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในลดลงร้ อยละ 7.0 และ ร้ อยละ 11.3 ตามลาดับ
ถ้ า ไม่ร วม UBSD รายได้ จ ากกลุ่ม โรคที่ มี ค วามรุ น แรงส าหรั บ ผู้ป่ วยในลดลงร้ อยละ 0.3 และเพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 2.1
สาหรับผู้ป่วยนอก ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.4 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.9
ในไตรมาส 4 ปี 2557 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 47.8 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 52.2 เทียบกับ
ร้ อยละ 47.9 และร้ อยละ 52.1 ในไตรมาส 4 ปี 2556 ตามลาดับ หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในไตรมาส 4 ปี 2557 รายได้ จาก
ผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 63.2 จากทัง้ หมด ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิ ดเป็ นร้ อยละ 36.8
ซึง่ ลดลงจากร้ อยละ 39.1 จากผู้ป่วยชาวไทยในไตรมาส 4 ปี 2556
รายได้ จากค่าเช่า จานวน 14 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2557 เทียบกับ 24 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556
เนื่องจากสัญญาเช่าอาคารอพาร์ ตเมนต์หมดอายุและการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ให้ เช่าเป็ นสานักงานชั่วคราวสาหรับบุคลากร
ของโรงพยาบาลเพื่อรองรับแผนการขยายโรงพยาบาล กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเพิ่มขึ ้นเป็ น 15 ล้ านบาท จาก 9 ล้ านบาท
เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็ บหนีใ้ นกลุ่มลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง ดอกเบีย้ รั บ ลดลงจาก 40
ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 เป็ น 36 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2557 เป็ นผลจากอัตราดอกเบี ้ยที่ลดลง
ในไตรมาส 4 ปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,574 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 14.2 จาก 2,253 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 เมื่อเทียบกับ อัตราการเติบโตของรายได้ จากกิ จการ
โรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.4 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 757 ล้ านบาท
ในไตรมาส 4 ปี 2557 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3.5 จาก 732 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึน้
เพียงเล็กน้ อยนีเ้ กิ ดจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบารุ งรักษาที่เพิ่มขึ ้นจานวน 27 ล้ านบาท
รายการการปรับปรุงจากการนับสต๊ อคจานวน 26 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการบารุงรักษาซอฟแวร์ ที่เพิ่มขึ ้นจานวน
19 ล้ านบาท หักกลบกับค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายที่ลดลงจานวน 46 ล้ านบาท ซึ่งเกิดจากการขยายโรงพยาบาลและ
การเปลีย่ นแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ปี 2556 และค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่ลดลงจานวน
11 ล้ านบาท จากการเพิ่มประมาณการหนี ้สงสัยจะสูญในไตรมาส 4 ปี 2556 กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.9 จาก 1,011 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 เป็ น 1,182
ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2557 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin)
คิดเป็ นร้ อยละ 28.0 ในไตรมาส 4 ปี 2557 เทียบกับร้ อยละ 27.4 ในไตรมาส 4 ปี 2556
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายลดลงจาก 300 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 เป็ น 298 ล้ านบาท ไตรมาส 4
ปี 2557 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมจานวน 2 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 เทียบกับจานวน 1 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 4 ปี 2557
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ค่าใช้ จ่ายทางการเงินในไตรมาส 4 ปี 2557 เป็ น 47 ล้ านบาท เทียบกับติดลบ 35 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556
เป็ นผลมาจากการบันทึกดอกเบี ้ยจ่ายสาหรั บส่วนที่เกี่ ยวกับการขยายโรงพยาบาลเป็ นต้ นทุน สินทรั พย์ เต็มจานวน 97
ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2556 ซึง่ ในปี 2557 ได้ บนั ทึกดอกเบี ้ยจ่ายดังกล่าวเป็ นรายเดือน
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 185 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นจาก 161 ล้ านบาท ในไตรมาส 4
ปี 2556 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในไตรมาส 4 ปี 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4
ปี 2556 ทาให้ เกิดภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น 16 ล้ านบาท หักกลบกับผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ ยวกับการฝึ กอบรมภายนอก
จานวน 5 ล้ านบาท
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 0.95 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.9 จาก 0.86 บาท ในไตรมาส 4
ปี 2556 บริ ษั ท มี ก าไรต่อ หุ้น แบบปรั บ ลด 0.79 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2557 เพิ่ ม ขึน้ ในอัต ราเดี ย วกัน จาก 0.72 บาท
ในไตรมาส 4 ปี 2556

ผลกำรดำเนินงำนของปี 2557
ในปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 15,571 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.3 จาก 14,251 ล้ านบาท
ในปี 2556 จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.5 และร้ อยละ 11.2 ตามลาดับ ในปี 2557 เทียบกับปี 2556
เนื่องจากได้ รวมจานวนผู้ป่วยของ UBSD ที่ได้ ซื ้อกิจการมา ถ้ าไม่รวมจานวนผู้ป่วยของ UBSD จานวนผู้ป่วยนอกลดลง
ร้ อยละ 1.5 ในขณะที่จานวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปี 2556 จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในประเทศไทยที่เริ่ มขึ ้นตังแต่
้ ไตรมาส 1 ปี 2557 และยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ส่งผลให้ จานวนคนไข้ ลดลงและรายได้
จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในไตรมาส 2 ปี 2557 จานวนผู้ป่วยต่างประเทศมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ มีถิ่นพานักในประเทศไทยในไตรมาสนี ้ ถึงแม้ ว่า
จานวนผู้ป่วยต่างประเทศจะฟื น้ กลับคืนมาภายหลังไตรมาส 2 ปี 2557 และเติบโตอย่างแข็งแกร่ งในไตรมาส 4 ปี 2557
จานวนผู้ป่วยชาวไทยของปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.6 ในกลุม่ ผู้ป่วยในและลดลงร้ อยละ 1.2 ในกลุม่ ผู้ป่วยนอก ในขณะที่
กลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศไม่รวม UBSD เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยร้ อยละ 0.9 ในกลุม่ ผู้ป่วยในและลดลงร้ อยละ 1.9 ในกลุม่ ผู้ป่วยนอก
เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจาก UBSD ให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วยที่มีความรุ นแรงน้ อยกว่าบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ และการลดลง
ของจานวนผู้ป่วยชาวต่างประเทศอย่า งมาก รวมทัง้ สถานการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยที่ส่งผลต่อ
การเลือกรับการรักษา ส่งผลให้ รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงสาหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในลดลงร้ อยละ 8.9 และ
ร้ อยละ 6.7 ตามลาดับจากปี ก่อน ถ้ าไม่รวม UBSD รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงสาหรับผู้ป่วยนอกลดลงร้ อยละ 1.7
แต่รายได้ จากกลุ่มโรคที่มีความรุ นแรงสาหรับผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.1 คานวณจากจานวนวันนอนและร้ อยละ 1.7
คานวณจากจานวนผู้ป่วยใน ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.3 และรายได้ จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.7
ในปี 2557 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 48.8 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 51.2 เทียบกับร้ อยละ 47.6
และร้ อยละ 52.4 ตามลาดับในปี 2556 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 61.5 ในขณะที่
รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 38.5 ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 38.9 ในปี 2556

Page 3

Investor Relations
+662 667 1469
ir@bumrungrad.com

รายได้ จากค่าเช่าจานวน 58 ล้ านบาท ในปี 2557 เทียบกับ 95 ล้ านบาท ในปี 2556 เนื่องจากสัญญาเช่าอาคาร
อพาร์ ตเมนต์หมดอายุและการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ให้ เช่าเป็ นสานักงานชัว่ คราวสาหรับบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่ อรองรับ
แผนการขยายโรงพยาบาล รายได้ จากดอกเบี ้ยรับลดลงจาก 154 ล้ านบาท ในปี 2556 เป็ น 138 ล้ านบาท ในปี 2557
โดยหลักมาจากเงิ นสดคงเหลือ ที่ลดลงและอัตราดอกเบี ้ยที่ลดลง กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเป็ น 46 ล้ านบาท
ในปี 2557 จาก 54 ล้ านบาท ในปี 2556 เป็ นผลมาจากความแตกต่างของระยะเวลาในการชาระหนี ้ของกลุ่มลูกหนี ้
ตะวันออกกลาง รายได้ รวมของปี 2557 อยู่ที่ 15,911 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 14,651 ล้ านบาทในปี 2556 หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 8.6
ในปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนกิ จการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 9,496 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้
ร้ อยละ 7.5 จาก 8,836 ล้ านบาท ในปี 2556 เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 9.3 โดยสัดส่วนของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้ จากกิ จการโรงพยาบาลดีขึน้ จากอัตราร้ อยละ 62.0
ในปี 2556 เป็ นร้ อยละ 61.0 ในปี 2557 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,806
ล้ านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.0 จาก 2,527 ล้ านบาท ในปี 2556 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจาก
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบารุงรักษาที่เพิ่มขึ ้นจานวน 74 ล้ านบาท เงินบริ จาคเพื่อสนับสนุนการว่าจ้ างพยาบาล
จานวน 69 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานที่เพิ่มตามอัตราเงินเฟ้ อจานวน 43 ล้ านบาท ค่าเสื่อมราคาและ
ตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึน้ จานวน 29 ล้ านบาท ซึ่งเกิ ดจากการขยายโรงพยาบาลและการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุ
การใช้ งานของสินทรัพย์ และค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับการบารุ งรักษาซอฟแวร์ ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 20 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไร
ก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทของปี 2557 อยู่ที่ 4,516 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 12.4 จาก 4,016 ล้ านบาท ในปี 2556 เป็ นผลให้ อตั รากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
(EBITDA margin) อยูท่ ี่ร้อยละ 28.6 ของปี 2557 เทียบกับร้ อยละ 27.7 ของปี 2556
ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายในเพิ่มขึ ้นจาก 882 ล้ านบาท ในปี 2556 เป็ น 1,045 ล้ านบาท ในปี 2557 เกิดจาก
การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการลงทุน บริ ษัทมีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 6 ล้ านบาท ในปี 2556
เทียบกับส่วนแบ่งขาดทุน จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 3 ล้ านบาท ในปี 2557 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริ ษัทร่วมของปี 2557 เกิดจาก บริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BIL) รับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกี่ยวข้ 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)
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ ้นจาก 148 ล้ านบาท ในปี 2556 เป็ น 186 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ นผลมาจาก
การบันทึกดอกเบี ้ยจ่ายสาหรับส่วนที่เกี่ยวกับการขยายโรงพยาบาลเป็ นต้ นทุนสินทรัพย์ ลดลงจานวน 42 ล้ านบาท
บริ ษั ท มี ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติบุค คล 685 ล้ า นบาท ในปี 2557 เพิ่ ม ขึน้ จาก 625 ล้ า นบาท ในปี 2556 ส่ว นใหญ่
เป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นของปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ทาให้ เกิดภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น
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58 ล้ านบาท และผลประโยชน์ทางภาษี จากการรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าในเงินลงทุน ของ บริ ษัท เอเชีย โกลเบิล
รี เ สิร์ ช จ ากัด (“AGR”) จ านวน 10 ล้ า นบาท ในปี 2556 หัก กลบกับ ผลประโยชน์ ท างภาษี ที่ เ กี่ ยวกับ เงิ น บริ จ าค
ให้ กบั วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อสนับสนุนการฝึ กอบรมพยาบาลจานวน 14 ล้ านบาทและผลประโยชน์ทางภาษี ที่
เกี่ยวกับการฝึ กอบรมภายนอกจานวน 15 ล้ านบาท
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน 3.75 บาท ในปี 2557 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 8.3 จาก 3.46 บาท ในปี 2556 บริ ษัทมี
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 3.15 บาท ในปี 2557 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก 2.91 บาท ในปี 2556
งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

ไตรมำส
4/57

ไตรมำส
4/56

เปลี่ยนแปลง

ปี 2557

ปี 2556

เปลี่ยนแปลง

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

4,166

3,641

14.4%

15,571

14,251

9.3%

รายได้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

4,251

3,736

13.8%

15,911

14,651

8.6%

1,182

1,011

16.9%

4,516

4,016

12.4%

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

689

626

9.9%

2,730

2,521

8.3%

28.0%
16.2%
ไตรมำส
4/57

27.4%
16.8%
ไตรมำส
4/56

เปลี่ยนแปลง

28.6%
17.2%
ปี 2557

27.7%
17.2%
ปี 2556

เปลี่ยนแปลง

0.95
0.79

0.86
0.72

9.9%
9.9%

3.75
3.15

3.46
2.91

8.3%
8.3%

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 บริ ษั ท มี สิน ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย น 8,499 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จาก 7,552 ล้ า นบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 1,536 ล้ านบาท
และการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นจานวน 218 ล้ านบาท หักกลบกับเงินลงทุนระยะสันที
้ ่ลดลงจานวน 796
ล้ า นบาท เนื่ อ งจากการลงทุน ที่ ล ดลงในเงิ น ฝากประจ าที่ มี อ ายุเ กิ น สามเดื อ นแต่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ปี โดยก่ อ นหน้ านี ้
เงินฝากประจาที่ครบกาหนดเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี จะถูกรวมไว้ ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แต่ปัจจุบนั
จะแยกแสดงไว้ เป็ นอีกหนึ่งบรรทัด ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 1,516 ล้ านบาท เทียบกับ 1,284
ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวนวันเก็บหนี ้เฉลีย่ คิดเป็ น 34.7 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ 35.3 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 10,645 ล้ านบาท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 จาก 9,700 ล้ า นบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยหลัก มาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าความนิยมที่เกี่ ยวข้ องกับการซือ้ UBSD
ตามที่ได้ อธิ บายไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ เหตุการณ์ สาคัญในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทมีสินทรั พย์รวมเพิ่มขึน้ เป็ น 19,145 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จาก 17,252 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 2,326 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 2,163 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 70 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่
เกี่ยวข้ องกับค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเกี่ยวกับวันหยุดและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเกี่ยวกับโบนัส ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค้างจ่ายที่เพิ่มขึ ้น
49 ล้ านบาท และภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 41 ล้ านบาท
หนี ้สินไม่หมุนเวียนของบริ ษัท เพิ่มขึ ้นเป็ น 5,559 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จาก 5,492 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของการตัง้ สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานจานวน
61 ล้ า นบาท จากการที่ เ งิ น สดและรายการเที ย บเท่า เงิ น สดเพิ่ม ขึน้ ส่ง ผลให้ อัต ราส่ว นหนีส้ ิน สุท ธิ ต่อ ทุน (เท่า )
(Net Debt to Equity) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 0.2 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นร้ อยละ 0.0 เท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ภายหลังจากบวกกลับดอกเบีย้ จ่ายที่บันทึกเป็ นต้ นทุนสินทรัพย์ในปี 2557 และ 2556
จานวน 55 ล้ า นบาท และ 97 ล้ า นบาท ตามลาดับ อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ย้ ของบริ ษั ท เป็ น
ร้ อยละ 18.8 เท่า ในปี 2557 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 16.4 เท่า ในปี 2556 การเพิ่มขึ ้นของอัตราความสามารถในการชาระ
ดอกเบีย้ เป็ นผลจากการที่บริ ษัทมี กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ที่สูงขึน้
ในปี 2557 เมื่อเทียบกับในปี 2556
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพิ่มขึน้ เป็ น 11,260 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จาก 9,597 ล้ านบาท
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยหลัก มาจากกาไรสุทธิ ข องปี 2557 จ านวน 2,730 ล้ า นบาท และการเปลี่ย นแปลง
ในส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อยจานวน 377 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนของบริ ษัทย่อยในประเทศ
มองโกเลีย หักกลบกับการจ่ายเงิ นปั นผลจานวน 1,387 ล้ านบาท และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในส่วนของกาไรสะสม
จานวน 57 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (Average ROA) ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 15.2 ในปี 2556
มาเป็ นร้ อยละ 15.0 ในปี 2557 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Average ROE) ลดลงจากร้ อยละ 27.8 ในปี 2556
มาเป็ นร้ อยละ 26.2 ในปี 2557 การเปลีย่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนดังกล่าว เนื่องมาจากการซื ้อ UBSD
หน่ วย: ล้ ำนบำท

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

19,145

17,252

11.0%

หนี ้สินรวม

7,885

7,655

3.0%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

11,260

9,597

17.3%

ปี 2557

ปี 2556

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

18.8*

16.4*

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

34.7

35.3

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

12.3

11.8

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

29.8

29.5

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

0.0

0.2

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

15.0%

15.2%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)
* ภายหลังจากบวกกลับดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนสินทรัพย์

26.2%

27.8%
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งบกระแสเงินสด
ในปี 2557 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 3,890 ล้ านบาท เทียบกับ 3,274 ล้ านบาท
ในปี 2556 การเปลี่ย นแปลงนีเ้ กิ ดจากเงิ นสดรั บ จากการดาเนินงานที่เพิ่ม ขึน้ และการเพิ่มขึน้ ของเงิ นทุนหมุนเวีย น
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 756 ล้ านบาท ในปี 2557 เทียบกับจานวน 4,785 ล้ านบาท
ในปี 2556 การเปลี่ยนแปลงนี ้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับ เงินลงทุนระยะสันที
้ ่ลดลงจานวน 3,513 ล้ านบาท และการลงทุน
ที่น้อยลงในปี 2557 จานวน 922 ล้ านบาท หักกลบกับการเพิ่มขึ ้นจากการซื ้อกิจการของบริ ษัทย่อยในประเทศมองโกเลีย
จานวน 309 ล้ านบาท การจ่ายชาระคืนเงินกู้จานวน 86 ล้ านบาทโดยบริ ษัทย่อยในประเทศมองโกเลีย ตามที่ได้ อธิบายไว้
ภายใต้ หัวข้ อ เหตุการณ์ สาคัญในเอกสารฉบับนี ้ การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสันเกี
้ ่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลง
การจัดประเภทใหม่ของสินทรัพย์ในหน้ ารายงาน โดยก่อนหน้ านี ้เงินลงทุนระยะสัน้ หมายถึงการลงทุนในเงินฝากประจาที่มี
อายุเกินสามเดือนแต่น้อยกว่าหนึง่ ปี ได้ ถกู รวมไว้ ในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แต่ปัจจุบนั ถูกแยกออกมา
แสดงอีกหนึ่งบรรทัด บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 1,594 ล้ านบาท ในปี 2557 เทียบกับ
1,383 ล้ านบาท ในปี 2556 การเปลี่ยนแปลงนีเ้ กิ ดจากการเพิ่มขึน้ ของเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากบริ ษัทร่ วมจานวน 176
ล้ านบาท ในปี 2556 ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยูท่ ี่ 4,676 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ 3,139 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.7 เท่า จาก 3.5 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ ้นเป็ น 2.7 เท่า จาก 2.0 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
หน่ วย: ล้ ำนบำท

ปี 2557

ปี 2556

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

3,890

3,274

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(756)

(4,785)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,594)

(1,383)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) เพิ่มขึ ้นสุทธิ

1,536

(2,895)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

4,676

3,139

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.7

3.5

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

2.7

2.0
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เหตุกำรณ์ สำคัญ
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 บริ ษัท เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด ("HHE") ซึ่ง เป็ นบริ ษัทย่อย
ในต่างประเทศที่ถือหุ้นโดยบริ ษัทในอัตราร้ อยละ 80 เข้ าซือ้ หุ้นสามัญทัง้ หมดร้ อยละ 100 ของ บริ ษัท บารุ งราษฎร์
มองโกลเลีย แอลแอลซี ("BML") ซึ่งเป็ 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 าของ
และผู้ดาเนินกิจการโรงพยาบาล อูลานบาตอร์ ซองโด ในประเทศมองโกเลีย
ผู้ ขายหุ้ นของ SST ได้ สิ ท ธิ ใ นการรั บ สิ่ ง ตอบแทนเพิ่ ม เติ ม ในรู ป แบบของการจ่ า ยเงิ น เพิ่ ม ในอนาคต
(Earn-out payment) ซึ่งขึน้ อยู่กับผลสะสมของกาไรสุทธิ ตามเป้าหมายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวนเงินสูงสุด
10,965.9 ล้ านเหรี ยญมองโกเลีย
จากการทบทวนและประเมินความเป็ นไปได้ ที่กลุม่ บริ ษัทจะต้ องจ่ายชาระเงินเพิ่มดังกล่าว โดยพิจารณาจากสภาพ
ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ผลการดาเนินงานปั จจุบนั และประมาณการผลการดาเนินงานของกิจการโรงพยาบาลอูลานบาตอร์
ซองโด สาหรับปี 2557-2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ บริ ษัทประมาณการว่าไม่มีภาระที่จะต้ องจ่ายเงินเพิ่มดังกล่าว
งบการเงิ น รวมของ HHE ที่รวมผลการด าเนิน งานของ SST และ BML ณ วันที่ ซือ้ กิ จ การนัน้ ได้ รวมอยู่ใ น
งบการเงินรวมของบริ ษัทตังแต่
้ ไตรมาส 1 ปี 2557 โดย HHE ได้ บนั ทึกสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของ SST และ BML ตาม
มูลค่ายุติธรรม ณ วัน ที่ซื อ้ กิ จการ สาหรั บ ส่ว นต่างที่ เกิ ดจากราคาซือ้ ที่ สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมสุท ธิ นนั ้ ได้ ถูก ปั นส่วนเป็ น
ค่าความนิยม จานวนค่าความนิยมในเบื ้องต้ นนี ้เป็ นจานวนเงินประมาณ 3.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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