ที่ SET 58/12
6 พฤษภาคม 2558
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 1 ปี 2558
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 1 ปี 2558
6 พฤษภำคม 2558
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานรายได้ รวมของไตรมาส 1 ปี 2558 อยูท่ ี่ 4,456 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.1 จาก 3,679 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 กาไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 52.6 อยู่ที่
975 ล้ านบาท จาก 639 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิ เป็ นร้ อยละ 21.9 ในไตรมาส 1 ปี 2558
เทียบจากร้ อยละ 17.4 ในไตรมาส 1 ปี 2557
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 ษัทใน
ไตรมาส 1 ปี 2558 รายละเอียดของรายการพิเศษเหล่านี ้ ถูกแสดงภายใต้ หวั ข้ อเหตุการณ์สาคัญในเอกสารฉบับนี ้
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้
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งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส
ในไตรมาส 1 ปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 4,366 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.6 จาก 3,589
ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 17.9 และร้ อยละ 18.1 ตามลาดับ
ในไตรมาส 1 ปี 2558 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 เนื่องจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่ งของกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศ โดย
จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 60.8 และร้ อยละ 55.8 ตามลาดับ รวมถึงได้ รวมจานวนผู้ป่วยของ UBSD
ที่ได้ ซื ้อกิจการมาเมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2557 ถ้ าไม่รวมจานวนผู้ป่วยของ UBSD จานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 7.6 และร้ อยละ 5.2 ตามลาดับ จานวนผู้ป่วยนอกที่เป็ นชาวต่างประเทศเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.8 ในขณะที่จานวนผู้ป่วยใน
ที่เป็ นชาวต่างประเทศเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.2 ทังนี
้ ้จานวนผู้ป่วยต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญในไตรมาส 1 ปี 2558
โดยไม่รวมจานวนผู้ป่วยของ UBSD ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากจานวนผู้ป่วยที่ลดลงในไตรมาส 1 ปี 2557 เนื่องจาก
สถานการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย และบางส่วนหักกลบกับการลดลงของจานวนผู้ป่วยชาวไทยทัง้
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในอัตราร้ อยละ 3.8 และร้ อยละ 5.3 ตามลาดับ เนื่องจาก UBSD ให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วยที่มีความ
รุนแรงน้ อยกว่าบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้ รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงสาหรับผู้ป่วยนอกมีอตั ราคงที่ ในขณะที่
รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงสาหรับผู้ป่วยในลดลงร้ อยละ 6.8 จากปี ก่อน ถ้ าไม่รวม UBSD รายได้ จากกลุม่ โรคที่มี
ความรุนแรงสาหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.5 และร้ อยละ 5.0 ตามลาดับ ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยนอก
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.9 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.9 ในไตรมาส 1 ปี 2558 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ น
ร้ อยละ 49.5 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 50.5 เทียบกับร้ อยละ 51.1 และร้ อยละ 48.9 ในไตรมาส 1 ปี 2557
ตามลาดับ หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในไตรมาส 1 ปี 2558 รายได้ จากผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65.4 จาก
ทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 34.6 เทียบกับร้ อยละ 59.0 และร้ อยละ 41.0 ในไตรมาส 1 ปี
2557 ตามลาดับ
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รายได้ จากค่าเช่า จานวน 14 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 เทียบกับ 15 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้นเป็ น 12 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 จาก 9 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557
เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนีใ้ นกลุ่มลูกค้ าสัญ ญาชาวตะวันออกกลาง ดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึน้ จาก 37
ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 เป็ น 38 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 เป็ นผลจากเงินสดคงเหลือทีเ่ พิ่มขึ ้น
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ในไตรมาส 1 ปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,513 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 15.8 จาก 2,169 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่อเทียบกับ อัตราการเติบโตของรายได้ จากกิ จการ
โรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.6 โดยสัดส่วนของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลลดลงจาก
อัตราร้ อยละ 60.4 ในไตรมาส 1 ปี 2557 เป็ นร้ อยละ 57.5 ในไตรมาส 1 ปี 2558 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
(รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 699 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.7 จาก 681 ล้ านบาท
ในไตรมาส 1 ปี 2557 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้ อยนี เ้ กิดจากการลดลงของเงิ นบริ จาคเพื่อสนับสนุน
การว่าจ้ างพยาบาลจานวน 41 ล้ านบาท หักกลบกับการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจานวน 27 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการบารุงรักษาซอฟแวร์ ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 18 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ ้น 14 ล้ านบาท ส่งผลให้
กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 40.7 จาก 1,032
ล้ า นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 เป็ น 1,452 ล้ า นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 และอัต ราก าไรก่ อ นหัก ดอกเบี ย้ ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 32.9 ในไตรมาส 1 ปี 2558 เทียบกับร้ อยละ 28.3
ในไตรมาส 1 ปี 2557
ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายจานวน 240 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 เทียบกับ 246 ล้ านบาท ในไตรมาส 1
ปี 2558 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมจานวน 1 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 เทียบกับจานวน 2 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 1 ปี 2558
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินทังในไตรมาส
้
1 ปี 2558 และไตรมาส 1 ปี 2557 จานวน 45 ล้ านบาท โดยหลักเกิดจาก
ดอกเบี ้ยจ่ายและต้ นทุนการตัดจาหน่ายของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ออกเพื่อแปลงสภาพหนี ้ในเดือนธันวาคม 2554
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 228 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ่มขึ ้นจาก 146 ล้ านบาท ในไตรมาส 1
ปี 2557 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากภาษี ที่เพิ่มขึ ้นจากกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในไตรมาส 1 ปี 2558 เมื่อ
เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 จานวน 83 ล้ านบาท
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.34 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 52.6 จาก 0.88 บาท ในไตรมาส
1 ปี 2557 บริ ษัทมี กาไรต่อ หุ้น แบบปรั บ ลด 1.12 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ่ มขึน้ ในอัตราเดี ยวกัน จาก 0.74 บาท
ในไตรมาส 1 ปี 2557
งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

ไตรมำส 1
ปี 2558

ไตรมำส 1 เปลี่ยนแปลง
ปี 2557

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

4,366

3,589

21.6%

รายได้ รวม

4,456

3,679

21.1%

กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

1,452

1,032

40.7%

กาไรสุทธิ

975

639

52.6%

อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin)
อัตรากาไรสุทธิ
กำไรต่ อหุ้น
(หน่ วย :บำท)

32.9%
21.9%
ไตรมำส 1
ปี 2558

28.3%
17.4%
ไตรมำส 1 เปลี่ยนแปลง
ปี 2557

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน

1.34

0.88

52.6%

กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

1.12

0.74

52.6%
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2558 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย น 9,791 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จาก 8,499 ล้ า นบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 957 ล้ านบาท
และการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น จานวน 296 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จานวน
1,812 ล้ านบาท เทียบกับ 1,516 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวนวันเก็บหนี ้เฉลี่ยคิดเป็ น 36.4 วัน ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558 เทียบกับ 34.7 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ า
สัญญาชาวตะวันออกกลาง
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นลดลงเป็ น 10,559 ล้ านบาท ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2558 จาก 10,645 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ลดลง ซึ่งเป็ นผลจากการชะลอการลงทุนในไตรมาส
1 ปี 2558 และการเพิ่มขึ ้นของค่าเสื่อ มราคาและค่าตัดจาหน่ายที่เกี่ ยวข้ องกับการซือ้ UBSD และแผนการขยาย
โรงพยาบาลซึ่งแล้ วเสร็ จในปี 2557 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 20,349 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จาก
19,145 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษั ทมีหนีส้ ินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จานวน 2,609 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก 2,322 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลค้ างจ่ายที่เพิ่มขึน้ จานวน 225 ล้ านบาท ซึ่ง
เกี่ ยวข้ องกับการเพิ่มขึน้ ของกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี และค่าธรรมเนียมแพทย์ ค้างจ่ายที่เพิ่มขึน้ จานวน 54
ล้ านบาท ตามการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
บริ ษัทมีหนี ้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 5,558 ล้ านบาท เทียบกับ 5,563 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จากการที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นมากกว่าการเพิ่มขึ ้นของดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อทุน (เท่า) (Net Debt to Equity) ของบริ ษัทอยู่ที่ 0.0 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ภายหลังจากบวกกลับดอกเบี ้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้ นทุนสินทรัพย์ ในจานวนที่เท่ากันทังในไตร
้
มาส 1ปี 2558 และในไตรมาส 1 ปี 2557 จานวน 14 ล้ านบาท อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทเพิ่มเป็ น
24.4 เท่า ในไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ่มขึ ้นจาก 17.5 เท่า ในไตรมาส 1 ปี 2557 การเพิ่มขึ ้นของอัตราความสามารถในการ
ชาระดอกเบี ้ยเป็ นผลจากการที่บริ ษัทมีกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ที่สงู ขึ ้นใน
ไตรมาส 1 ปี 2558 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพิ่มขึน้ เป็ น 12,183 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จาก 11,260 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักมาจากกาไรสุทธิ ในไตรมาส 1 ปี 2558 จานวน 975 ล้ านบาท และการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อยจานวน 30 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนของบริ ษัทย่อยในประเทศ
มองโกเลีย และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในส่วนของกาไรสะสมจานวน 22 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย
(Average ROA) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 15.0 ในปี 2557 มาเป็ นร้ อยละ 19.7 ในไตรมาส 1 ปี 2558 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
เฉลีย่ (Average ROE) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 26.2 ในปี 2557 มาเป็ นร้ อยละ 33.3 ในไตรมาส 1 ปี 2558
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31 มี.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

20,349

19,145

6.3%

หนี ้สินรวม

8,166

7,885

3.6%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

12,183
ไตรมำส 1
ปี 2558

11,260
ไตรมำส 1
ปี 2557

8.2%

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

24.4*
ไตรมำส 1
ปี 2558

17.5*
ปี 2557

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

36.4

34.7

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

10.9

12.3

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

29.0

29.8

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

0.0

0.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

19.7%

15.0%

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

33.3%

26.2%
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งบกระแสเงินสด
ในไตรมาส 1 ปี 2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 1,136 ล้ านบาท เทียบกับ 1,032
ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 การเปลีย่ นแปลงนี ้เกิดจากเงินสดรับจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้นหักกลบกับการลดลงของ
เงินทุนหมุนเวียน ซึง่ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นที่เพิ่มขึ ้น บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรม
ลงทุนจานวน 161 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจานวน 963 ล้ านบาท ใน
ไตรมาส 1 ปี 2557 การเปลีย่ นแปลงนี ้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนระยะสันที
้ ่ลดลงจานวน 1,572 ล้ านบาท หักกลบกับ
การซื ้อกิจการของบริ ษัทย่อยในประเทศมองโกเลียจานวน 309 ล้ านบาท การจ่ายชาระคืนเงินกู้จานวน 86 ล้ านบาทโดย
บริ ษัทย่อยในประเทศมองโกเลีย ในไตรมาส 1 ปี 2557 ตามที่ได้ อธิบายไว้ ภายใต้ หวั ข้ อเหตุการณ์ สาคัญในเอกสารฉบับนี ้
และการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ลดลงจานวน 54 ล้ านบาท บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จานวน 17 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 เทียบกับ 16 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นผลให้ บริ ษัท
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยู่ที่ 5,632 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เทียบกับ 5,118 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.8 เท่า จาก 3.7 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เพิ่มขึ ้นเป็ น 2.9 เท่า จาก 2.7 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ไตรมำส 1
ปี 2558

ไตรมำส 1
ปี 2557

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

1,136

1,032

กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน

(161)

963

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(17)

(16)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

957

1,978

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

5,632

5,118

31 มี.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.8

3.7

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

2.9

2.7

หน่ วย: ล้ ำนบำท
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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 แบบของ การจ่ 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 ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมสุท 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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