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คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 2 ปี 2558
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 2 ปี 2558
11 สิงหำคม 2558
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานรายได้ รวมของไตรมาส 2 ปี 2558 อยูท่ ี่ 4,462 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.8 จาก 3,854 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 กาไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.6 อยู่ที่
849 ล้ านบาท จาก 635 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิ เป็ นร้ อยละ 19.0 ในไตรมาส 2 ปี 2558
เทียบจากร้ อยละ 16.5 ในไตรมาส 2 ปี 2557
สาหรับครึ่ งปี แรกของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ รวม 8,918 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.4 จาก 7,534 ล้ านบาทใน
ครึ่งปี แรกของปี 2557 กาไรสุทธิในครึ่งปี แรกของปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 43.1 เป็ น 1,823 ล้ านบาท จาก 1,274 ล้ านบาทใน
ครึ่ งปี แรกของปี 2557 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 20.4 ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 จากร้ อยละ 16.9 ในครึ่ งปี แรก
ของปี 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
ผลการดาเนิน งานรวมของ HHE ซึ่ง รวม SST และ BML ณ วันที่ ซื อ้ กิ จ การ ได้ ร วมอยู่ในงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท
รายละเอียดของรายการพิเศษเหล่านี ้ ถูกแสดงภายใต้ หวั ข้ อเหตุการณ์สาคัญในเอกสารฉบับนี ้
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้
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งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส
ในไตรมาส 2 ปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 4,374 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.3 จาก 3,762
ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 โดยจานวนวันผู้ป่วยใน (Patient Day) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.4 และจานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับ
การรักษาเป็ นผู้ป่วยใน (Admission) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.2 ในไตรมาส 2 ปี 2558 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 เนื่องจาก
ระยะเวลาการพัก รั ก ษาที่ ย าวนานขึ น้ ของทัง้ กลุ่ม ผู้ ป่ วยต่ า งประเทศและกลุ่ม ผู้ป่ วยชาวไทย ร่ ว มกับ การเติ บ โต
อย่ า งแข็ ง แกร่ ง ของจ านวนผู้ป่ วยต่ า งประเทศที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาเป็ นผู้ป่ วยใน (Admission) ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 9.3
จานวนผู้ป่วยนอกลดลงร้ อยละ 2.5 ในไตรมาส 2 ปี 2558 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 เนื่องจากการลดลงของจานวน
ผู้ป่วยชาวไทยในอัตราร้ อยละ 6.1 หักกลบกับการเติบโตของจานวนผู้ป่วยต่างประเทศ รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรง
สาหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.1 และร้ อยละ 11.2 ตามลาดับ จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้
จากผู้ ป่ วยนอกเพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 11.3 ในขณะที่ ร ายได้ จากผู้ ป่ วยในเพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 19.1 ในไตรมาส 2 ปี 2558
รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 49.9 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 50.1 เทียบกับร้ อยละ 48.2 และร้ อยละ
51.8 ตามลาดับ ในไตรมาส 2 ปี 2557 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในไตรมาส 2 ปี 2558 รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65.9 จากทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 34.1 เทียบกับร้ อยละ 61.9
และร้ อยละ 38.1 ตามลาดับ ในไตรมาส 2 ปี 2557 โดยการเปลี่ยนแปลงจากปี ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนื่องจากการเติบโต
อย่างแข็งแกร่งของกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศในไตรมาส 2 ปี 2558
รายได้ จากค่าเช่า จานวน 15 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 เทียบกับ 14 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเป็ น 13 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 จาก 15 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557
เนื่ องจากความแตกต่า งของเวลาในการเก็ บ หนีใ้ นกลุ่ม ลูกค้ าสัญญาชาวตะวัน ออกกลาง ดอกเบี ย้ รั บ เพิ่ มขึน้ เป็ น
36 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 จาก 34 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 เป็ นผลจากเงินสดคงเหลือที่เพิ่มขึ ้น รายได้ อื่น
ลดลงเป็ น 25 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 จาก 29 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 สาเหตุหลักมาจากการเปลีย่ นแปลง
พื ้นที่ศูนย์อาหารในตึกคลินิกไปเป็ นพื ้นที่รับประทานอาหารของแพทย์ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับ
การขยายโรงพยาบาล
ในไตรมาส 2 ปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,593 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 12.0 จาก 2,315 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 ซึ่งแสดงให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ เมื่อเทียบกับ
อัตราการเติบโตของรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.3 โดยสัดส่วนของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อ
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาลลดลงจากอัตราร้ อยละ 61.5 ในไตรมาส 2 ปี 2557 เป็ นร้ อยละ 59.3 ในไตรมาส 2 ปี 2558
ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ าย) จานวน 763 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 11.0 จาก 687 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 24 ล้ านบาท เป็ นผลจากการเติบโตของจานวนผู้ป่วยและการปรับอัตราเงินเดือนและค่ าจ้ างประจาปี
หนี ้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ ้นจานวน 17 ล้ านบาท จากการกลับรายการประมาณการหนี ้สงสัยจะสูญ จานวนมากในปี ที่ผ่านมา
ค่าใช้ จ่ายเพื่อสนับสนุนและบารุ งรักษาซอฟท์แวร์ ที่เพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับโครงการ IBM Watson จานวน 15 ล้ านบาท และ
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึน้ จากความแตกต่างของระยะเวลาในการใช้ จ่ายจานวน 6 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไร
ก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.3 จาก 1,072 ล้ านบาท
ในไตรมาส 2 ปี 2557 เป็ น 1,332 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 30.1 ในไตรมาส 2 ปี 2558 เทียบกับร้ อยละ 28.0 ในไตรมาส 2
ปี 2557
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จากการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นเป็ น 262
ล้ า นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 จาก 254 ล้ า นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 บริ ษั ท มี ส่ว นแบ่ง กาไรจาก
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 2 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 เทียบกับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
จานวน 6 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2557 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมในไตรมาส 2 ปี 2557 เกิดจาก
บริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BIL) รับรู้ ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้ องกับแผนการปิ ดกิจการ
ในเดือนมิถุนายน ปี 2557 ของบริ ษั ทย่อย (บริ ษัท บ ารุ ง ราษฎร์ อิน เตอร์ เ นชั่นแนล โฮลดิง้ (ฮ่ องกง) จากัด และ
บริ ษั ท บารุ ง ราษฎร์ อิน เตอร์ เ นชั่นแนล โฮลดิง้ พี ทีอี จากัด ) บริ ษั ทมี ค่า ใช้ จ่า ยทางการเงิ น จ านวน 47 ล้ านบาท
ทังในไตรมาส
้
2 ปี 2558 และในไตรมาส 2 ปี 2557
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 212 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 เพิ่มขึ ้นจาก 164 ล้ านบาท ในไตรมาส 2
ปี 2557 ส่วนใหญ่ เ ป็ นผลมาจากภาษี ที่เ พิ่ม ขึน้ จากก าไรจากการด าเนิน งานทางภาษี ที่ เพิ่ มขึน้ ในไตรมาส 2 ปี 2558
เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 51 ล้ านบาท หักกลบกับผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ ยวกับการฝึ กอบรมที่เพิ่มขึ ้น
จานวน 3 ล้ านบาท
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.16 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.6 จาก 0.87 บาท ในไตรมาส
2 ปี 2557 บริ ษัทมี กาไรต่อ หุ้น แบบปรั บ ลด 0.98 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 เพิ่ มขึน้ ในอัตราเดี ยวกัน จาก 0.73 บาท
ในไตรมาส 2 ปี 2557

ผลกำรดำเนินงำนครึ่งปี แรกของปี 2558
ในครึ่งปี แรกของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 8,740 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.9 จาก 7,351
ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2557 โดยจานวนวันผู้ป่วยใน (Patient Day) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.1 และจานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับ
การรักษาเป็ นผู้ป่วยใน (Admission) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.8 ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 เมื่อเทียบกับในครึ่ งปี แรกของปี 2557
เนื่องจากระยะเวลาการพักรักษาที่ยาวนานขึ ้นของทังกลุ
้ ่มผู้ป่วยต่างประเทศและกลุ่มผู้ป่วยชาวไทย ร่ วมกับการเติบโต
อย่า งแข็ ง แกร่ ง ของจ านวนผู้ป่ วยต่า งประเทศที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาเป็ นผู้ป่ วยใน (Admission) ซึ่ง เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 28.9
จานวนผู้ป่วยนอกเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 6.8 ในครึ่ ง ปี แรกของปี 2558 เมื่ อเทีย บกับ ในครึ่ ง ปี แรกของปี 2557 เนื่อ งจาก
การเพิ่มขึ ้นของจานวนผู้ป่วยต่างประเทศในอัตราร้ อยละ 22.6 หักกลบกับการลดลงของจานวนผู้ป่วยชาวไทยในอัตรา
ร้ อยละ 5.0 ทังนี
้ ้หากไม่รวม UBSD จานวนวันผู้ป่วยใน (Patient Day) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.4 จานวนผู้ป่วยที่เข้ ารั บ
การรักษาเป็ นผู้ป่วยใน (Admission) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.1 และจานวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.8 รายได้ จากกลุม่ โรคที่มี
ความรุ นแรงสาหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.1 และร้ อยละ 2.5 ตามลาดับ ถ้ าไม่รวม UBSD รายได้ จาก
กลุ่มโรคที่มีความรุ นแรงสาหรับผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.7 และรายได้ จากกลุ่มโรคที่มีความรุ นแรงสาหรับ ผู้ป่วยใน
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.8 จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.7 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยใน
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.0 ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 49.7 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ น
ร้ อยละ 50.3 เที ย บกับ ร้ อยละ 49.6 และร้ อยละ 50.4 ตามลาดับ ในครึ่ ง ปี แรกของปี 2557 หากแบ่ง ตามเชื อ้ ชาติ
ในครึ่งปี แรกของปี 2558 รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65.7 จากทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จาก
กลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 34.3 เทียบกับร้ อยละ 60.4 และร้ อยละ 39.6 ตามลาดับ ในครึ่ งปี แรกของปี 2557
โดยการเปลี่ ย นแปลงจากปี ที่ ผ่ า นมาส่ ว นใหญ่ เ นื่ อ งจากการเติ บ โตอย่ า งแข็ ง แกร่ ง ของกลุ่ม ผู้ ป่ วยต่ า งประเทศ
ในครึ่งปี แรกของปี 2558
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รายได้ จากค่าเช่า เป็ นจานวน 29 ล้ านบาท ทัง้ ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 และในครึ่ งปี แรกของปี 2558
รายได้ จากดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 74 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 จาก 71 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2557
โดยหลักมาจากเงินสดคงเหลือที่เพิ่มขึ ้น กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้นเป็ น 25 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2558
จาก 24 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2557 เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ้ในกลุ่มลูกค้ าสัญญา
ชาวตะวันออกกลาง รายได้ อื่นลดลงเป็ น 50 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2558 จาก 59 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2557
สาเหตุหลักมาจากการเปลีย่ นแปลงพื ้นที่ศนู ย์อาหารในตึกคลินิกไปเป็ นพื ้นที่รับประทานอาหารของแพทย์ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของแผนการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับการขยายโรงพยาบาล รายได้ รวมในครึ่ งปี แรกของปี 2558 อยู่ที่ 8,918 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 18.4 จาก 7,534 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2557
ในครึ่งปี แรกของปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย) 5,106 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.9 จาก 4,484 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2557 ซึ่งแสดงให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับ
อัตราการเติบโตของรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.9 โดยสัดส่วนของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อ
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาลลดลงจากอัตราร้ อยละ 61.0 ในครึ่ งปี แรกของปี 2557 เป็ นร้ อยละ 58.4 ในครึ่ งปี แรกของ
ปี 2558 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 1,462 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2558
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.9 จาก 1,368 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2557 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ ้นจานวน 51 ล้ านบาท เป็ นผลจากการเติบโตของจานวนผู้ป่วยและการปรับอัตราเงินเดือนและ
ค่าจ้ างประจาปี ค่าใช้ จ่ายเพื่อสนับสนุนและบารุ งรักษาซอฟท์แวร์ ที่เพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับโครงการ IBM Watson จานวน 33
ล้ านบาท หนี ้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ ้นจานวน 18 ล้ านบาท จากการกลับรายการประมาณการหนี ้สงสัยจะสูญจานวนมาก
ในปี ที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมจากการใช้ เครื่ องรู ด บัตรเครดิตที่เพิ่มขึ ้นจานวน 8 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายทางการตลาด
ที่เพิ่มขึ ้นจากความแตกต่างของระยะเวลาในการใช้ จ่ายจานวน 6 ล้ านบาท หักกลบกับเงินบริ จาคเพื่อสนับสนุนการว่าจ้ าง
พยาบาลที่ลดลงจานวน 32 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
ข อ ง บ ริ ษั ท เ พิ่ ม ขึ น้ ร้ อ ย ล ะ 32.4 จ า ก 2,103 ล้ า น บา ท ใ น ค รึ่ ง ปี แ ร ก ข อ ง ปี 2557 เ ป็ น 2,784 ล้ า นบ า ท
ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 และอัตราก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin)
คิดเป็ นร้ อยละ 31.5 ในครึ่งปี แรกของปี 2558 เทียบกับร้ อยละ 28.2 ในครึ่งปี แรกของปี 2557
จากการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นเป็ น 508
ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 จาก 493 ล้ า นบาท ในครึ่ ง ปี แรกของปี 2557 บริ ษัทมี ส่ว นแบ่ง กาไรจาก
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 4 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 เทียบกับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
จานวน 5 ล้ านบาทในครึ่งปี แรกของปี 2557 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมในครึ่ งปี แรกของปี 2557 เกิดจาก
บริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BIL) รับรู้ ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้ องกับแผนการปิ ดกิจการ
ในเดื อนมิถุนายน ปี 2557 ของบริ ษัทย่อ ย (บริ ษัท บารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิง้ (ฮ่ องกง) จากัด และ
บริ ษั ท บ ารุ ง ราษฎร์ อิน เตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิง้ พีที อี จ ากัด ) บริ ษั ทมี ค่าใช้ จ่า ยทางการเงิ น จานวน 92 ล้ านบาท
ในครึ่งปี แรกของปี 2558 เทียบ 93 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2557
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บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบุคคล 440 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 เพิ่มขึ ้นจาก 310 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรก
ของปี 2557 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในครึ่ งปี แรกของปี 2558 เมื่อเทียบกับ
ในครึ่งปี แรกของปี 2557 ทาให้ เกิดภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น 132 ล้ านบาท และผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวกับเงินบริ จาคให้ กบั
วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อสนับสนุนการฝึ กอบรมพยาบาลที่ลดลงจานวน 8 ล้ านบาท หักกลบกับผลประโยชน์
ทางภาษี ที่เกี่ยวกับการฝึ กอบรมที่เพิ่มขึ ้นจานวน 5 ล้ านบาท
บริ ษั ท มี ก าไรต่ อ หุ้น ขัน้ พื น้ ฐาน 2.50 บาท ในครึ่ ง ปี แรกของปี 2558 เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 43.1 จาก 1.75 บาท
ในครึ่งปี แรกของปี 2557 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 2.10 บาท ในครึ่งปี แรกของปี 2558 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก
1.47 บาท ในครึ่งปี แรกของปี 2557
งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

ไตรมำส 2
ปี 2558

ไตรมำส 2 เปลี่ยนแปลง ครึ่งปี แรก
ปี 2557
ของปี 58

ครึ่งปี แรก เปลี่ยนแปลง
ของปี 57

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

4,374

3,762

16.3%

8,740

7,351

18.9%

รายได้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

4,462

3,854

15.8%

8,918

7,534

18.4%

1,332

1,072

24.3%

2,784

2,103

32.4%

กาไรสุทธิ
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี
ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
(EBITDA Margin)

849

635

33.6%

1,823

1,274

43.1%

30.1%

28.0%

31.5%

28.2%

อัตรากาไรสุทธิ
กำไรต่ อหุ้น
(หน่ วย :บำท)
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

19.0%
ไตรมำส 2
ปี 2558
1.16
0.98

16.5%
20.4%
ไตรมำส 2 เปลี่ยนแปลง ครึ่งปี แรก
ปี 2557
ของปี 58
0.87
0.73

33.6%
33.6%

2.50
2.10

16.9%
ครึ่งปี แรก เปลี่ยนแปลง
ของปี 57
1.75
1.47

43.1%
43.1%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2558 บริ ษั ท มี สิน ทรั พ ย์ ห มุน เวีย น 9,658 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จาก 8,499 ล้ า นบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 689 ล้ านบาท
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินสดจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น และการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นจานวน 495 ล้ าน
บาท ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 จานวน 2,016 ล้ านบาท เทียบกับ 1,516 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 จานวนวันเก็บหนี ้เฉลี่ยคิดเป็ น 38.6 วัน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 เทียบกับ 34.7 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นลดลงเป็ น 10,561 ล้ านบาท ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 จาก 10,645 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทลี่ ดลง ซึง่ เป็ นผลจากค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายที่
มากกว่าค่าใช้ จ่ายในการลงทุน ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 เนื่องจากความแตกต่างของระยะเวลาในการใช้ จ่าย บริ ษัทมี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 20,219 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 จาก 19,145 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 จานวน 2,496 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 2,322 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าธรรมเนียมแพทย์ ค้างจ่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 74 ล้ านบาท ตามการ
เพิ่มขึ ้นของรายได้ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลค้ างจ่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 61 ล้ านบาท ซึ่ง เกี่ยวข้ องกับ
การเพิ่มขึ ้นของกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 33 ล้ านบาท
บริ ษัทมีหนี ้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 จานวน 5,574 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 5,563 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ ้นของการตังส
้ ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานจานวน 7 ล้ านบาท และหุ้นกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ ้นจากการตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นกู้จานวน 3 ล้ านบาท
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิ ต่อทุน (เท่า) (Net Debt to Equity) ของบริ ษัทอยู่ที่ 0.0 เท่า ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากหนี ้สิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 ต่ากว่ายอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ทาให้ เกิ ดเงิ นสดคงเหลือสุทธิ อัตราความสามารถในการชาระดอกเบีย้ ของบริ ษัท เพิ่มเป็ น 23.3 เท่า ในครึ่ งปี แรกของ
ปี 2558 เพิ่มขึ ้นจาก 17.5 เท่า ในครึ่งปี แรกของปี 2557 เป็ นผลจากการที่บริ ษัทมีกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ที่สงู ขึ ้น ในครึ่งปี แรกของปี 2558 เมื่อเทียบกับในครึ่ งปี แรกของปี 2557 ดอกเบี ้ยจ่ายลดลง
27 ล้ านบาททังในครึ
้
่งปี แรกของปี 2558 และในครึ่งปี แรกของปี 2557 เนื่องมาจากถูกบันทึกเป็ นต้ นทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
กับแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 12,149 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 จาก 11,260 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลัก มาจากกาไรสุทธิ ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 จานวน 1,823 ล้ านบาท หักกลบกับ
การจ่ายเงิ นปั นผลจานวน 913 ล้ านบาท และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทย่อยจานวน 22 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนของบริ ษัทย่อยในประเทศมองโกเลีย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย
(Average ROA) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 15.0 ในปี 2557 มาเป็ นร้ อยละ 18.5 ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 อัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้นเฉลีย่ (Average ROE) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 26.2 ในปี 2557 มาเป็ นร้ อยละ 31.2 ในครึ่งปี แรกของปี 2558
หน่ วย: ล้ ำนบำท

30 มิ.ย. 2558

31 ธ.ค. 2557

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

20,219

19,145

5.6%

หนี ้สินรวม

8,070

7,885

2.4%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

12,149
ครึ่งปี แรกของ
ปี 58

11,260
ครึ่งปี แรกของ
ปี 57

7.9%

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

23.3*
ครึ่งปี แรกของ
ปี 58
38.6

17.5*
ปี 2557

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

11.0

12.3

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

29.4

29.8

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

0.0

0.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

18.5%

15.0%

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

31.2%

26.2%

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
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งบกระแสเงินสด
ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 2,051 ล้ านบาท เทียบกับ
1,866 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2557 การเปลี่ยนแปลงนี ้เกิดจากเงินสดรับจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้นจานวน 700
ล้ านบาท หักกลบกับการลดลงของเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นที่เพิ่มขึ ้นจานวน
520 ล้ านบาท บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 318 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 เทียบกับ
กระแสเงิ นสดสุทธิ จากกิ จกรรมลงทุน จานวน 197 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2557 การเปลี่ยนแปลงนี ้ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้ องกับการเปลีย่ นแปลงในเงินลงทุนระยะสันที
้ ่ลดลงจานวน 1,147 ล้ านบาท หักกลบกับการซื ้อกิจการของบริ ษัทย่อย
ในประเทศมองโกเลียจานวน 309 ล้ านบาท การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ลดลงจานวน 256 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของ
ปี 2558 และการจ่ายชาระคืนเงินกู้จานวน 86 ล้ านบาท โดยบริ ษัทย่อยในประเทศมองโกเลีย ในครึ่ งปี แรกของปี 2557
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 1,044 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 เทียบกับ 1,007
ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2557 ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
เพิ่มขึ ้นเป็ น 5,364 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 เทียบกับ 4,187 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.9 เท่า จาก 3.7 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.0 เท่า จาก 2.7 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ครึ่งปี แรกของ
ปี 58

ครึ่งปี แรกของ
ปี 57

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

2,051

1,866

กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน

(318)

197

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,044)

(1,007)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

689

1,047

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

5,364

4,187

30 มิ.ย. 2558

31 ธ.ค. 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.9

3.7

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

3.0

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") ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย
ในต่างประเทศที่ถือหุ้นโดยบริ ษัทในอัตราร้ อยละ 80 เข้ าซือ้ หุ้นสามัญทังหมดร้
้
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
ผู้ข ายหุ้ 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) ซึ่งขึ ้นอยู่กับผลสะสมของกาไรสุทธิตามเป้าหมายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวนเงินสูงสุด
10,965.9 ล้ านเหรี ยญมองโกเลีย
จากการทบทวนและประเมินความเป็ นไปได้ ที่กลุ่มบริ ษัทจะต้ องจ่ายชาระเงินเพิ่มดังกล่าว โดยพิจารณาจาก
สภาพทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ผลการดาเนินงานปั จจุบนั และประมาณการผลการดาเนินงานของกิจการโรงพยาบาล
อูลานบาตอร์ ซองโด สาหรับปี 2557-2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทประมาณการว่าไม่มีภาระที่จะต้ อง
จ่ายเงินเพิ่มดังกล่าว
งบการเงิน รวมของ HHE ที่รวมผลการดาเนินงานของ SST และ BML ณ วันที่ซื ้อกิ จการนัน้ ได้ รวมอยู่ใน
งบการเงิ นรวมของบริ ษัทตังแต่
้ ไตรมาส 1 ปี 2557 โดย HHE ได้ บนั ทึก สินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ของ SST และ BML
ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื ้อกิจการ สาหรับส่วนต่างที่เกิดจากราคาซื ้อที่สงู กว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธินนได้
ั ้ ถูกปั นส่วนเป็ น
ค่าความนิยม จานวนค่าความนิยมในเบื ้องต้ นนี ้เป็ นจานวนเงินประมาณ 3.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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