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เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 1 ปี 2559
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 1 ปี 2559
9 พฤษภำคม 2559
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานรายได้ รวมของไตรมาส 1 ปี 2559 อยูท่ ี่ 4,694 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.3 จาก 4,456 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 กาไรสุทธิ ไตรมาส 1 ปี 2559 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.3 เป็ น
978 ล้ านบาท จาก 975 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิ เป็ นร้ อยละ 20.8 ในไตรมาส 1 ปี 2559
เทียบกับร้ อยละ 21.9 ในไตรมาส 1 ปี 2558
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้

งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส
ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 4,618 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.8 จาก 4,366
ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2558 จานวนวันผู้ป่วยใน (Patient Day) ลดลงร้ อยละ 1.3
จานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน (Admission) ลดลงร้ อยละ 2.3 และจานวนผู้ป่วยนอกลดลงร้ อยละ 1.0
จานวนผู้ป่วยนอกที่ลดลงเกิดจากทังกลุ
้ ม่ ผู้ป่วยชาวไทย และกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศ ส่วนจานวนผู้ป่วยในที่ลดลงเกิดจาก
กลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศ รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงสาหรับผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.4 ซึง่ เป็ นผลมาจากการการพัก
รักษาที่ยาวนานขึ ้นของกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศ รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงสาหรับผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.9
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.1 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.9 ใน
ไตรมาส 1 ปี 2559 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 48.4 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 51.6 เทียบกับร้ อยละ
49.5 และร้ อยละ 50.5 ตามลาดับ ในไตรมาส 1 ปี 2558 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในไตรมาส 1 ปี 2559 รายได้ จากกลุ่ม
ผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 67.0 จากทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 33.0
เทียบกับร้ อยละ 65.4 และร้ อยละ 34.6 ตามลาดับ ในไตรมาส 1 ปี 2558 โดยการเปลี่ยนแปลงจากปี ก่อนส่วนใหญ่
เนื่องจากการการพักรักษาที่ยาวนานขึ ้นของกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศในไตรมาส 1 ปี 2559
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รายได้ จากค่าเช่าจานวน 16 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 2559 เทียบกับจานวน 14 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นลดลงเป็ น 6 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2559 จาก 12 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 เนื่องจาก
การลดลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ดอกเบี ้ยรับลดลงเป็ น 29 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2559 จาก 38 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 เป็ นผลจากการลดลงของอัตราดอกเบี ้ยทีแ่ ท้ จริ ง
ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,625 ล้ านบาท
เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 4.5 จาก 2,513 ล้ า นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 ซึ่งแสดงให้ เห็ น การเปลี่ย นแปลงที่ดี ขึน้ เมื่ อ เที ยบกับ
อัตราการเติบโตของรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.8 โดยสัดส่วนของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้
จากกิจการโรงพยาบาลลดลงจากอัตราร้ อยละ 57.5 ในไตรมาส 1 ปี 2558 เป็ นร้ อยละ 56.8 ในไตรมาส 1 ปี 2559
ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 815 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2559 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 16.5 จาก 699 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 40 ล้ านบาท เป็ นผลจากจานวนพนักงานใหม่ที่เพิ่มขึ ้นเพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างในปี ก่อน การปรับอัตรา
เงินเดือนและค่าจ้ างประจาปี และพนักงานใหม่สาหรับโครงการ IBM Watson ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้น
จานวน 29 ล้ านบาท หนี ้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ ้นจานวน 19 ล้ านบาท จากการเพิ่มขึ ้นของการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของ
กลุม่ ลูกค้ าที่จ่ายชาระเงินด้ วยตัวเอง และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเงินบริ จาคที่เพิ่มขึ ้นจานวน 12 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไรก่อนหัก
ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.4 จาก 1,452 ล้ านบาท ในไตรมาส
1 ปี 2558 เป็ น 1,501 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2559 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 32.2 ในไตรมาส 1 ปี 2559 เทียบกับร้ อยละ 32.9 ในไตรมาส 1 ปี 2558
ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายเป็ น 276 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2559 จาก 246 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจานวน 235 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2559 เพิ่มขึ ้นจาก 228 ล้ านบาท ในไตรมาส
1 ปี 2558 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากผลประโยชน์ทางภาษี จากการรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าในเงินลงทุนของ บริ ษัท
เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จากัด (“AGH”) จานวน 6 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 และกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ที่
เพิ่มขึ ้นของไตรมาส 1 ปี 2559 เมื่อเทียบกับของไตรมาส 1 ปี 2558 ทาให้ เกิดภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น 4 ล้ านบาท หักกลบกับ
ผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวกับการฝึ กอบรมที่เพิ่มขึ ้นจานวน 3 ล้ านบาท
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.34 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.3 จากไตรมาส 1 ปี 2558 บริ ษัท
มี ก า ไ รต่ อ หุ้ นแ บบ ปรั บล ด 1.13 บ า ท ใ น ไ ต ร ม า ส 1 ปี 2559 เ พิ่ ม ขึ น้ ใ น อั ต รา เ ดี ย ว กั น จ า ก 1.12 บ า ท
ในไตรมาส 1 ปี 2558
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งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

ไตรมำส 1 ไตรมำส 1 เปลี่ยนแปลง
ปี 2559
ปี 2558

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

4,618

4,366

5.8%

รายได้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

4,694

4,456

5.3%

1,501

1,452

3.4%

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

978

975

0.3%

32.2%
32.9%
20.8%
21.9%
ไตรมำส 1 ไตรมำส 1 เปลี่ยนแปลง
ปี 2559
ปี 2558

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

1.34
1.13

1.34
1.12

0.3%
0.3%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 11,308 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 10,088 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึน้ ของเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเงิ นและเงิ นลงทุนระยะสัน้
จานวน 1,246 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินสดจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
จานวน 2,259 ล้ านบาท เทียบกับ 2,309 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวนวันเก็บหนี ้เฉลี่ยคิดเป็ น 47.0 วัน ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2559 เทียบกับ 41.3 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ้ใน
กลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 11,253 ล้ านบาท ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 จาก 11,209 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยหลักมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ ้นจานวนเงิน 29 ล้ านบาท และสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้นจานวน 15 ล้ านบาท บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 22,561 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559 จาก 21,298 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษั ทมีหนีส้ ินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จานวน 4,367 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก 4,056 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นผลมาจากภาษี เงินได้ ค้างจ่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 241 ล้ านบาทตามการเพิ่มขึ ้นของกาไรจาก
การดาเนินงานทางภาษี และเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นที่เพิ่มขึ ้นจานวน 116 ล้ านบาท
บริ ษัทมีหนี ้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จานวน 4,163 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 4,141 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การเปลีย่ นแปลงส่วนใหญ่มาจากการการเพิ่มขึ ้นของการตังส
้ ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานจานวน 21 ล้ านบาท จากการที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มากกว่าหนี ้สิน ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ส่งผลให้ มีสถานะเงินสดสุทธิ เป็ นบวกเมื่อเทียบกับหนี ้สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 อัตรา
ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทเพิ่มเป็ น 25.0 เท่า ในไตรมาส 1 ปี 2559 เพิม่ ขึ ้นจาก 24.4 เท่า ในไตรมาส 1
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ปี 2558 เป็ นผลจากการที่บริ ษัทมีกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ที่สงู ขึ ้นในไตร
มาส 1 ปี 2559 เมื่อเทียบกับในไตรมาส 1 ปี 2558
ส่วนของผู้ถือ หุ้น ของบริ ษั ท เพิ่มขึน้ เป็ น 14,031 ล้ า นบาท ณ วันที่ 31 มี นาคม 2559 จาก 13,100 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยหลักมาจากกาไรสุทธิ ของไตรมาส 1 ปี 2559 จานวน 978 ล้ านบาท หักกลบกับการ
เปลีย่ นแปลงอื่นๆ ในส่วนของกาไรสะสมจานวน 35 ล้ านบาท และการเปลีย่ นแปลงในส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทย่อยจานวน 13 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนของบริ ษัทย่อยในประเทศมองโกเลียและพม่า อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์เฉลีย่ (Average ROA) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 17.0 ในปี 2558 มาเป็ นร้ อยละ 17.8 ในไตรมาส 1 ปี 2559 อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลีย่ (Average ROE) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 28.2 ในปี 2558 มาเป็ นร้ อยละ 28.8 ในไตรมาส 1 ปี 2559
หน่ วย: ล้ ำนบำท

31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

22,561

21,297

5.9%

หนี ้สินรวม

8,530

8,197

4.1%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

14,031
ไตรมำส 1
ปี 2559

13,100
ไตรมำส 1
ปี 2558

7.1%

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

25.0*
ไตรมำส 1
ปี 2559

24.4*
ปี 2558

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

47.0

41.3

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

11.3

11.2

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

27.8

28.2

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

(0.2)

0.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)
17.8%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)
28.8%
* ภายหลังจากบวกกลับดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนสินทรัพย์ ในไตรมาส 1 ปี 2559 และไตรมาส 1 ปี 2558

17.0%
28.2%

งบกระแสเงินสด
ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 1,449 ล้ านบาท เทียบกับ 1,136
ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 การเปลี่ยนแปลงนี ้เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินทุนหมุนเวียน ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับการ
ลดลงของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจานวน 1,690 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี
2559 เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 161 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 การเปลี่ยนแปลงนี ้
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับ การเปลี่ยนแปลงระหว่างเงินลงทุนระยะสันและเงิ
้
นสดและรายการเทียบเท่าเงิน สดจานวน 1,857
ล้ านบาท บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 16 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2559 เทียบกับ 17 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ ้นเป็ น
8,177 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เทียบกับ 5,632 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เพิ่มขึ ้นเป็ น 2.6 เท่า จาก 2.5 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เพิ่มขึ ้นเป็ น 2.4 เท่า จาก 1.8 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย: ล้ ำนบำท

ไตรมำส 1 ปี 2559

ไตรมำส 1 ปี 2558

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

1,449

1,136

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุน

1,690

(161)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(16)

(17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

3,123

957

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

8,177

5,632

31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.6

2.5

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

2.4

1.8

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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