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คาอธิ บายและการวิเ คราะห์ ฐานะการเงิ นและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจ าไตรมาส 4 ปี 2558 และ
ปี 2558
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 4 ปี 2558 และปี 2558
25 กุมภำพันธ์ 2559
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานรายได้ รวมของไตรมาส 4 ปี 2558 อยูท่ ี่ 4,619 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.7 จาก 4,251 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2557 กาไรสุทธิ ไตรมาส 4 ปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.7 เป็ น
769 ล้ านบาท จาก 689 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2557 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิ เป็ นร้ อยละ 16.6 ในไตรมาส 4 ปี 2558
เทียบกับร้ อยละ 16.2 ในไตรมาส 4 ปี 2557
สาหรับปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ รวม 17,929 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.7 จาก 15,911 ล้ านบาทในปี 2557 กาไร
สุทธิในปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.8 เป็ น 3,436 ล้ านบาท จาก 2,730 ล้ านบาท ในปี 2557 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยู่ที่
ร้ อยละ 19.1 ในปี 2558 เทียบกับร้ อยละ 17.2 ในปี 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 4 ปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 4,545 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.1 จาก 4,166
ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2557 โดยจานวนวันผู้ป่วยใน (Patient Day) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบ
กับไตรมาส 4 ปี 2557 เป็ นผลมาจากระยะเวลาการพักรักษาที่ยาวนานขึ ้นของผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ
จากผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีสาระสาคัญ อย่างไรก็ดีจานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน (Admission)
ลดลงร้ อยละ 2.8 เช่นเดียวกับจานวนผู้ป่วยนอกทีล่ ดลงร้ อยละ 3.8 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2557
จานวนผู้ป่วยนอกที่ลดลงเกิดจากทังกลุ
้ ม่ ผู้ป่วยต่างประเทศและกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทย และจานวนผู้ป่วยในที่ลดลงเกิดจาก
กลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศ การลดลงของจานวนผู้ป่วยต่างประเทศเป็ นผลมาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่ ง ของจานวนผู้ป่วย
ต่างประเทศในไตรมาส 4 ปี 2557 ซึ่งการจากการฟื น้ ตัวของยอดผู้ป่วยชาวต่างประเทศหลังจากช่วงที่มีปัญหาความไม่
สงบทางการเมืองเมื่อต้ นปี 2557 รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงสาหรับผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.9 และสาหรับผู้ป่วย
นอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.8 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วย
นอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.8 ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 50.3 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ น
ร้ อยละ 49.7 เทียบกับร้ อยละ 47.8 และร้ อยละ 52.2 ตามลาดับ ในไตรมาส 4 ปี 2557 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในไตรมาส 4
ปี 2558 รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 64.6 จากทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทย
คิดเป็ นร้ อยละ 35.4 เทียบกับร้ อยละ 63.2 และร้ อยละ 36.8 ตามลาดับ ในไตรมาส 4 ปี 2557 โดยการเปลี่ยนแปลงจากปี
ก่อนส่วนใหญ่เนื่องจากการการพักรักษาที่ยาวนานขึ ้นของกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศในไตรมาส 4 ปี 2558
รายได้ จากค่าเช่าจานวน 16 ล้ านบาทในไตรมาส 4 ปี 2558 เทียบกับจานวน 14 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2557
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นลดลงเป็ น 8 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2558 จาก 15 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2557 เนื่องจาก
ความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ าชาวตะวันออกกลาง ดอกเบี ้ยรับลดลงเป็ น 31 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี
2558 จาก 36 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2557 เป็ นผลจากการลดลงของอัตราดอกเบี ้ยทีแ่ ท้ จริ ง
ในไตรมาส 4 ปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,769 ล้ านบาท
เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 7.6 จาก 2,574 ล้ า นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2557 ซึ่งแสดงให้ เห็ น การเปลี่ย นแปลงที่ดี ขึน้ เมื่ อ เที ยบกับ
อัตราการเติบโตของรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.1 โดยสัดส่วนของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้
จากกิจการโรงพยาบาลลดลงจากอัตราร้ อยละ 61.8 ในไตรมาส 4 ปี 2557 เป็ นร้ อยละ 60.9 ในไตรมาส 4 ปี 2558
ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 861 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2558 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 13.8 จาก 757 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2557 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากเงินโบนัสที่เพิ่มขึ ้นจานวน
52 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ ้นจานวน 35 ล้ านบาท เป็ นผลจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้ าง
ประจาปี พนักงานใหม่สาหรับโครงการ IBM Watson และพนักงานใหม่เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างในปี ก่อน ค่าใช้ จ่ายทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ ้นจานวน 25 ล้ านบาท เนื่องจากความแตกต่างของระยะเวลาในการใช้ จ่าย และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับที่
ปรึ กษาและบริ หารจัดการที่เพิ่มขึ ้นจานวน 16 ล้ านบาท ซึ่งเกี่ยวข้ องกับโครงการพิเศษต่างๆ รวมถึง การประเมินความ
ผูกพันของพนัก งานและแพทย์ รวมถึ งค่าที่ป รึ กษาในการต่ออายุห้ ุนกู้แปลงสภาพ หักกลบกับการลดลงของรายการ
ปรับปรุงสินค้ าคงเหลือจากการนับสต๊ อคในปี ก่อนจานวน 26 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.1 จาก 1,182 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2557 เป็ น 1,230 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 4 ปี 2558 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) คิด
เป็ นร้ อยละ 26.8 ในไตรมาส 4 ปี 2558 เทียบกับร้ อยละ 28.0 ในไตรมาส 4 ปี 2557 หากไม่รวมค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากเงิน
โบนัสพนักงานที่บนั ทึกบัญชีทงหมดในไตรมาส
ั้
4 ปี 2558 กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
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(EBITDA) ของบริ ษัทจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.8 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
(EBITDA Margin) จะเพิ่มเป็ นร้ อยละ 29.6 ในไตรมาส 4 ปี 2558
ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายเป็ น 272 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2558 จาก 298 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2557
การลดลงของค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายส่วนใหญ่เกิดจากการปรับปรุงรายการของปี 2557 จานวน 40 ล้ านบาทซึ่งเป็ น
รายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว ในไตรมาส 4 ปี 2558 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 8 ล้ านบาท
เทียบกับจานวน 1 ล้ านในไตรมาส 4 ปี 2557 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับการชาระบัญชีของบริ ษัท ซีดีอี เทรดดิ ้ง จากัด บริ ษัทมี
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินจานวน 47 ล้ านบาท ทังในไตรมาส
้
4 ปี 2558 และในไตรมาส 4 ปี 2557
ปี 2557

บริ ษั ท มี ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุค คลจ านวน 185 ล้ า นบาท ทัง้ ในไตรมาส 4 ปี 2558 และในไตรมาส 4

บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.06 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.7 จาก 0.95 บาท ในไตรมาส
4 ปี 2557 บริ ษัทมี กาไรต่อ หุ้น แบบปรั บ ลด 0.89 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2558 เพิ่ มขึน้ ในอัตราเดี ยวกัน จาก 0.79 บาท
ในไตรมาส 4 ปี 2557

ผลกำรดำเนินงำนของปี 2558
ใ น ปี 2558 บ ริ ษั ท มี ร า ย ไ ด้ จ า ก กิ จ ก า ร โ ร ง พ ย า บ า ล 17,600 ล้ า น บ า ท เ พิ่ ม ขึ ้น ร้ อ ย ล ะ 13.0
จาก 15,571 ล้ านบาท ในปี 2557 โดยจานวนวันผู้ป่วยใน (Patient Day) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.3 และจานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับ
การรักษาเป็ นผู้ป่วยใน (Admission) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.1 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากระยะเวลาการพักรักษา
ทีย่ าวนานขึ ้นของกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศ ร่วมกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของจานวนผู้ป่วยต่างประเทศที่เข้ ารับการรักษา
เป็ นผู้ป่วยใน (Admission) ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.5 จานวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.8 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับในปี 2557
เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของจานวนผู้ป่วยต่างประเทศในอัตราร้ อยละ 6.5 หักกลบกับการลดลงของจานวนผู้ป่วยชาวไทยใน
อัตราร้ อยละ 5.0 รายได้ จากกลุ่มโรคที่มีความรุ นแรงสาหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.1 และร้ อยละ 3.3
ตามลาดับ จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.9 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 10.3 ในปี 2558 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 49.6 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 50.4 เทียบกับ
ร้ อยละ 48.8 และร้ อยละ 51.2 ตามลาดับ ในปี 2557 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในปี 2558 รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65.2 จากทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 34.8 เทียบกับร้ อยละ 61.5
และร้ อยละ 38.5 ตามลาดับ ในปี 2557 โดยการเปลีย่ นแปลงจากปี ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนื่องจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่ ง
ของกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศในปี 2558
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รายได้ จากค่าเช่าเป็ นจานวน 60 ล้ านบาทในปี 2558 เทียบกับจานวน 58 ล้ านบาทในปี 2557 รายได้ จาก
ดอกเบี ้ยเป็ น 138 ล้ านบาท ทังในปี
้
2558 และปี 2557 กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็ น 46 ล้ านบาท ทังในปี
้
2558 และปี
2557 รายได้ อื่นลดลงเป็ น 85 ล้ านบาท ในปี 2558 จาก 97 ล้ านบาท ในปี 2557 สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่
ศูนย์อาหารในตึกคลินิกไปเป็ นพื ้นที่รับประทานอาหารของแพทย์ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับการ
ขยายโรงพยาบาล รายได้ รวมในปี 2558 อยูท่ ี่ 17,929 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.7 จาก 15,911 ล้ านบาท ในปี 2557
ในปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 10,396 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 9.5 จาก 9,496 ล้ านบาท ในปี 2557 ซึ่งแสดงให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของ
รายได้ จากกิ จการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 13.0 โดยสัดส่วนของต้ นทุนกิ จการโรงพยาบาลต่อรายได้ จากกิ จการ
โรงพยาบาลลดลงจากอัตราร้ อยละ 61.0 ในปี 2557 เป็ นร้ อยละ 59.1 ในปี 2558 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
(รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 3,109 ล้ านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.8 จาก 2,806 ล้ านบาท
ในปี 2557 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ ้นจานวน 131 ล้ านบาท เป็ นผลจาก
การเติบโตของจานวนผู้ป่วยและการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้ างประจาปี ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเงินโบนัสที่เพิ่มขึ ้นจานวน
52 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายเพื่อสนับสนุนและบารุ งรั กษาซอฟท์แวร์ ที่เพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับโครงการ IBM Watson จานวน 41
ล้ านบาท หนี ้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ ้นจานวน 36 ล้ านบาท จากการกลับรายการประมาณการหนี ้สงสัยจะสูญจานวนมากในปี
ที่ก่อนและการเพิ่มขึ ้นของการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของกลุ่มลูกค้ าที่จ่ายชาระเงินด้ วยตัวเอง และค่าใช้ จ่ายทางการ
ตลาดที่เพิ่มขึ ้นจานวน 28 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์และค่า ใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
การสารวจตลาดใหม่ ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 18.1 จาก 4,516 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น 5,332 ล้ านบาท ในปี 2558 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่า
เสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 30.0 ในปี 2558 เทียบกับร้ อยละ 28.6 ในปี 2557 หาก
ไม่รวมค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากเงินโบนัส กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัท
จะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.9 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) จะเพิ่ม
เป็ นร้ อยละ 30.7 ในปี 2558
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายเป็ นจานวน 1,045 ล้ านบาท ทังในปี
้
2558 และปี 2557 ในปี 2557 บริ ษัทมีสว่ น
แบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 13 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับการชาระบัญชีของบริ ษัท ซีดีอี เทรดดิ ้ง
จากัด เทียบกับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 3 ล้ านบาท ในปี 2557 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริ ษัทร่วม ในปี 2557 เกิดจาก บริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BIL) รับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกี่ยวข้ องกับแผนการปิ ดกิจการในเดือนมิถนุ ายน ปี 2557 ของบริ ษัทย่อย (บริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ ้ง
(ฮ่องกง) จากัด และบริ ษัท บารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ ้ง พีทีอี จากัด) บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายทางการเงินจานวน 187
ล้ านบาท ในปี 2558 เทียบกับจานวน 186 ล้ านบาทในปี 2557
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 823 ล้ านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ ้นจาก 685 ล้ านบาท ในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็ นผล
มาจากกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นของปี 2558 เมื่อเทียบกับของปี 2557 ทาให้ เกิดภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น 163
ล้ านบาท และผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ ยวกับเงินบริ จาคให้ กบั วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อสนับสนุนการฝึ กอบรม
พยาบาลที่ลดลงจานวน 6 ล้ านบาท หักกลบกับผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวกับการฝึ กอบรมที่เพิ่มขึ ้นจานวน 15 ล้ านบาท
และผลประโยชน์ทางภาษี จากการรั บรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าในเงินลงทุน ของ บริ ษัท เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จากัด
(“AGH”) จานวน 6 ล้ านบาท ในปี 2558
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ น้ ฐาน 4.72 บาท ในปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.8 จาก 3.75 บาท ในปี 2557 บริ ษัทมี
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 3.96 บาท ในปี 2558 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก 3.15 บาท ในปี 2557
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งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

ไตรมำส 4
ปี 2558

ไตรมำส 4 เปลี่ยนแปลง
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2557

เปลี่ยนแปลง

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

4,545

4,166

9.1%

17,600

15,571

13.0%

รายได้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

4,619

4,251

8.7%

17,929

15,911

12.7%

1,230

1,182

4.1%

5,332

4,516

18.1%

กาไรสุทธิ
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี
ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
(EBITDA Margin)

769

689

11.7%

3,436

2,730

25.8%

26.8%

28.0%

30.0%

28.6%

19.1%
ปี 2558

17.2%
ปี 2557

4.72
3.96

3.75
3.15

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

16.6%
ไตรมำส 4
ปี 2558
1.06
0.89

16.2%
ไตรมำส 4 เปลี่ยนแปลง
ปี 2557
0.95
0.79

11.7%
11.7%

เปลี่ยนแปลง
25.8%
25.8%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 10,088 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 8,500 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 378 ล้ านบาท และ
การเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนระยะสันจ
้ านวน 384 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงิ นสดจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น และ
การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นจานวน 793 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 2,309
ล้ า นบาท เที ย บกับ 1,516 ล้ า นบาท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 จ านวนวัน เก็ บ หนี เ้ ฉลี่ย คิ ด เป็ น 41.3 วัน ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 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 นเพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 11,209 ล้ า นบาท ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 จาก 10,645 ล้ า นบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลัก มาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่เกิดจากการซื ้อที่ดิน 3 แปลง
บริ เวณรอบๆโรงพยาบาลเป็ นจานวนเงิน 755 ล้ านบาท บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 21,298 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 จาก 19,145 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 4,056 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 2,322 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นผลมาจากส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี คือในเดือนธันวาคม 2559
จานวน 1,497 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค้างจ่ายที่เพิ่มขึน้ จานวน 176 ล้ านบาท ตามการเพิ่มขึ ้นของรายได้
ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 90 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าโบนัสค้ างจ่าย หักกลบกับ
เจ้ าหนี ้การค้ าค้ างจ่ายที่ลดลงจานวน 30 ล้ านบาท
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บริ ษัทมีหนี ้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 4,141 ล้ านบาท ลดลงจาก 5,563 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจากการจัดประเภทรายการส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี จานวน 1,497 ล้ านบาท เป็ นหนี ้สินหมุนเวียน หักกลบกับการเพิ่มขึน้ ของการตังส
้ ารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานจานวน 66 ล้ านบาท อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อทุน (เท่า) (Net Debt to Equity) ของบริ ษัทอยู่ที่ 0.0
เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัท เพิ่ม
เป็ น 22.1 เท่า ในปี 2558 เพิ่มขึ ้นจาก 18.8 เท่า ในปี 2557 เป็ นผลจากการที่บริ ษัทมีกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ที่สงู ขึ ้นในปี 2558 เมื่อเทียบกับในปี 2557 ดอกเบี ้ยจ่ายลดลง 54 ล้ านบาท ในปี
2558 และ 55 ล้ านบาท ในปี 2557 เนื่องมาจากถูกบันทึกเป็ นต้ นทุนสินทรัพย์ที่เกี่ ยวข้ องกับแผนการลงทุนขยาย
โรงพยาบาล
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพิ่มขึ ้นเป็ น 13,100 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จาก 11,260 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลักมาจากกาไรสุทธิ ของปี 2558 จานวน 3,436 ล้ านบาท หักกลบกับการจ่ายเงินปั นผล
จานวน 1,569 ล้ านบาท การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในส่วนของกาไรสะสมจานวน 14 ล้ านบาท และการเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อยจานวน 12 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนของบริ ษัทย่อ ยในประเทศ
มองโกเลีย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลีย่ (Average ROA) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 15.0 ในปี 2557 มาเป็ นร้ อยละ 17.0
ในปี 2558 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Average ROE) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 26.2 ในปี 2557 มาเป็ นร้ อยละ 28.2
ในปี 2558

หน่ วย: ล้ ำนบำท

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

21,297

19,145

11.2%

หนี ้สินรวม

8,197

7,885

4.0%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

13,100
ปี 2558

11,260
ปี 2557

16.3%

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

22.1*

18.8*

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

41.3

34.7

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

11.2

12.3

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

28.2

29.8

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

0.0

0.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

17.0%

15.0%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)
* ภายหลังจากบวกกลับดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนสินทรัพย์ ในปี 2558 และปี 2557

28.2%

26.2%
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งบกระแสเงินสด
ในปี 2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 3,987 ล้ านบาท เทียบกับ 3,890 ล้ านบาท
ในปี 2557 การเปลี่ยนแปลงนี ้เกิดจากเงินสดรับจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้นจานวน 873 ล้ านบาท หักกลบกับการลดลง
ของเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นที่เพิ่มขึ ้นจานวน 615 ล้ านบาท บริ ษัทมีกระแส
เงิ นสดสุทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมลงทุนจานวน 1,785 ล้ านบาท ในปี 2558 เทียบกับจานวน 701 ล้ านบาท ในปี 2557
การเปลี่ยนแปลงนี ส้ ่วนใหญ่ เกี่ ยวข้ องกับ การเปลี่ยนแปลงในเงิ นลงทุนระยะสันที
้ ่ลดลงจานวน 1,180 ล้ านบาท และ
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ ้นจานวน 287 ล้ านบาท หักกลบกับการซื ้อกิจการของบริ ษัทย่อยในประเทศมองโกเลีย
จานวน 309 ล้ านบาท และการจ่ายชาระคืนเงินกู้จานวน 86 ล้ านบาท โดยบริ ษัทย่อยในประเทศมองโกเลีย ในปี 2557
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 1,833 ล้ านบาท ในปี 2558 เทียบกับ 1,650 ล้ านบาท
ในปี 2557 ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ ้นเป็ น 5,054 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ 4,676 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเป็ น 2.5 เท่า จาก 3.7 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเป็ น 1.8 เท่า จาก 2.7 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
การลดลงเป็ นผลมาจากการจัดประเภทรายการส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 1,497 ล้ าน
บาท เป็ นหนี ้สินหมุนเวียน เนื่องจากมีกาหนดต้ องจ่ายชาระภายในเดือนธันวาคม 2559
หน่ วย: ล้ ำนบำท

ปี 2558

ปี 2557

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

3,987

3,890

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,785)

(701)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,833)

(1,650)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

378

1,536

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

5,054

4,676

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.5

3.7

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

1.8

2.7
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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 2558 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

(นางลินดา ลีสหะปั ญญา)
กรรมการผู้จดั การ
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