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คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 2 ปี 2559
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำไตรมำส 2 ปี 2559
29 กรกฎำคม 2559
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานรายได้ รวมของไตรมาส 2 ปี 2559 อยูท่ ี่ 4,407 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 1.2 จาก 4,462 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 กาไรสุทธิ ไตรมาส 2 ปี 2559 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.1 อยู่ที่
858 ล้ านบาท จาก 849 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิ เป็ นร้ อยละ 19.5 ในไตรมาส 2 ปี 2559
เทียบจากร้ อยละ 19.0 ในไตรมาส 2 ปี 2558
สาหรับครึ่งปี แรกของปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ รวม 9,101 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.0 จาก 8,918 ล้ านบาทในครึ่ ง
ปี แรกของปี 2558 กาไรสุทธิในครึ่งปี แรกของปี 2558 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.7 เป็ น 1,836 ล้ านบาท จาก 1,823 ล้ านบาทในครึ่ ง
ปี แรกของปี 2558 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 20.2 ในครึ่ งปี แรกของปี 2559 จากร้ อยละ 20.4 ในครึ่ งปี แรกของปี
2558
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้

งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 4,337 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 0.9 จาก 4,374 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวนผู้ป่ วยในลดลงร้ อยละ 7.9 และร้ อยละ 10.8 ส าหรั บ จ านวนผู้ป่ วยที่ เ ข้ า รั บ
การรักษาเป็ นผู้ป่วยใน (Admission) และสาหรับจานวนวันผู้ป่วยใน (Patient Day) ตามลาดับ จานวนผู้ป่วยนอกลดลง
ร้ อยละ 3.7 จากปี ก่อน จานวนผู้ป่วยที่ลดลงเกิดทังในผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกสาหรับกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศที่บินเข้ ามา
รักษาในไทย ในขณะที่จานวนผู้ป่วยชาวไทยลดลงในส่วนของจานวนวันผู้ป่วยในเนื่องจากระยะเวลาการพักรักษาที่ลดลง
จานวนผู้ป่วยชาวไทยเพิ่มขึ ้นในจานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในขณะที่จานวนผู้ป่วยต่างชาติ
ที่พกั อาศัยในประเทศไทยเพิ่มขึ ้นทุกประเภท สาเหตุหลักที่ทาให้ จานวนผู้ป่วยต่างประเทศที่บินมารักษาในไทยลดลงนันมา
้
จากกลุม่ ลูกค้ าตะวันออกกลางและมองโกเลีย ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50 และร้ อยละ 38 ของจานวนผู้ป่วยนอกที่ลดลง
ตามลาดับ และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 48 และร้ อยละ 19 ของการลดลงของจานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน
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ตามลาดับ ในส่ว นของจานวนผู้ป่ วยกลุ่มลูก ค้ า ชาวตะวันออกกลางนัน้ ได้ รั บ ผลกระทบมาจากจ านวนวัน ถื อ ศี ลอด
(Ramadan) ในไตรมาส 2 ปี 2559 ที่มากกว่าในไตรมาส 2 ปี 2558 จานวน 12 วัน ร่ วมกับราคาน ้ามันที่ลดลงอย่างมี
สาระสาคัญในปั จจุบนั ที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตของกลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมองโกล
เลียอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ นของการฟื น้ ตัว ส่งผลให้ จานวนผู้ป่วยมองโกลเลียลดลง รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 4.4 และร้ อยละ 1.5 สาหรับจานวนวันผู้ป่วยใน (a patient-day basis) และผู้ป่วยใน (an admissions basis)
ตามลาดับ รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงสาหรับ ผู้ป่วยนอกลดลงร้ อยละ 1.1 จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้
จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.1 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยในลดลงร้ อยละ 1.3 ในไตรมาส 2 ปี 2559 รายได้ จากผู้ป่วย
ในคิดเป็ นร้ อยละ 49.5 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 50.5 เทียบกับร้ อยละ 49.9 และร้ อยละ 50.1 ตามลาดับ
ในไตรมาส 2 ปี 2558 หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในไตรมาส 2 ปี 2559 รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
64.1 จากทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 35.9 เทียบกับร้ อยละ 65.9 และร้ อยละ 34.1
ตามลาดับ ในไตรมาส 2 ปี 2558
รายได้ จากค่าเช่า จานวน 16 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2559 เทียบกับ 15 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558
ดอกเบี ้ยรับจานวน 30 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2559 เทียบกับ 36 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 เป็ นผลมาจากการ
ลดลงของอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเป็ น 10 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2559 จาก 13 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 เนื่องจากการลดลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ รายได้ อื่นลดลงเป็ น 15 ล้ านบาท
ในไตรมาส 2 ปี 2559 จาก 25 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงรายการคงค้ างเป็ นเวลานาน
ในฝั่ งงบดุลซึง่ เป็ นการปรับปรุงรายการแบบครัง้ เดียวในไตรมาส 2 ปี 2558
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,548 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 2.8 จาก 2,622 ล้ า นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น การเปลี่ย นแปลงที่ ดี ขึน้ เมื่ อ เที ย บกับ
รายได้ จ ากกิ จ การโรงพยาบาลที่ ลดลงร้ อยละ 0.9 โดยสัด ส่ว นของต้ น ทุน กิ จ การโรงพยาบาลต่ อ รายได้ จ ากกิ จ การ
โรงพยาบาลลดลงจากอัตราร้ อยละ 59.9 ในไตรมาส 2 ปี 2558 เป็ นร้ อยละ 58.8 ในไตรมาส 2 ปี 2559 ส่วนค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หาร (รวมค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 759 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.5 จาก 734
ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน
11 ล้ านบาทซึ่ง เกิ ดจากใช้ จ่ายลงทุนอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของสินทรั พย์ ที่
เกี่ยวข้ องกับแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้นจากความแตกต่างของระยะเวลาในการใช้
จ่ายจานวน 9 ล้ านบาท และค่าเช่าอาคารที่เพิ่มขึ ้นจานวน 4 ล้ านบาทจากการเปิ ดคลีนิคในประเทศพม่ าและการเช่าพื ้นที่
สานักงานที่เพิ่มขึ ้นอันเกี่ยวข้ องกับแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.6 จาก 1,332 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 2558 เป็ น 1,354 ล้ านบาท
ในไตรมาส 2 ปี 2559 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ น
ร้ อยละ 30.9 ในไตรมาส 2 ปี 2559 เทียบกับร้ อยละ 30.1 ในไตรมาส 2 ปี 2558
จากการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของ
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล ส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นเป็ น 284 ล้ านบาท
ในไตรมาส 2 ปี 2559 จาก 262 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 187 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2559 ลดลงจาก 212 ล้ านบาท ในไตรมาส 2
ปี 2558 เป็ นผลมาจากการกลับรายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจานวน 10 ล้ านบาทที่เกิดจากการด้ อยค่าในเงิน
ลงทุนในบริ ษัท เอเชีย โกลเบิล รี เสิร์ช จากัด (“AGR”) ในไตรมาส 2 ปี 2558 ผลประโยชน์ทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 9 ล้ าน
บาทที่เกิดจากการค่าใช้ จ่ายในการลงทุนในทรัพย์สินในไตรมาส 2 ปี 2559 ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 604) เมื่อวันที่
21 เมษายน ปี 2559 และผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวกับการฝึ กอบรมที่เพิ่มขึ ้นจานวน 2 ล้ านบาท
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บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.18 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.1 จาก 1.16 บาท ในไตรมาส 2
ปี 2558 บริ ษั ท มี ก าไรต่อ หุ้น แบบปรั บ ลด 0.99 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2559 เพิ่ ม ขึน้ ในอัต ราเดี ย วกัน จาก 0.98 บาท
ในไตรมาส 2 ปี 2558

ผลกำรดำเนินงำนครึ่งปี แรกของปี 2559
ในครึ่งปี แรกของปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 8,955 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.5 จาก 8,740
ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 จานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน (Admission) และจานวนวันผู้ป่วยใน
(Patient Day) ลดลงร้ อยละ 5.0 และร้ อยละ 6.1 ตามลาดับ จานวนผู้ป่วยนอกลดลงร้ อยละ 2.4 จากปี ก่อน เช่นเดียวกับใน
ไตรมาส 2 ปี 2559 จานวนผู้ป่วยที่ลดลงเกิดมาจากทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกสาหรับกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศที่บินเข้ ามา
รักษาในไทย ในขณะที่ผ้ ปู ่ วยชาวไทยลดลงเฉพาะจานวนวันผู้ป่วยในเนื่องจากระยะเวลาการพักรักษาที่ลดลง แต่จานวน
ผู้ป่วยนอกและจานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้น ในขณะที่จานวนผู้ป่วยต่างชาติที่พกั อาศัยในประเทศ
ไทยเพิ่มขึน้ ทุกประเภท สาเหตุหลักที่ทาให้ จานวนผู้ป่วยต่างประเทศที่บินมารั กษาในไทยลดลงนัน้ มาจากกลุ่มลูกค้ า
ตะวันออกกลางและมองโกเลีย ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 37 และร้ อยละ 54 ของจานวนผู้ป่วยนอกที่ลดลงตามลาดับ และ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 36 และร้ อยละ 19 ของการลดลงของจานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยในตามลาดับ ในส่วน
ของจานวนผู้ป่วยกลุม่ ลูกค้ าชาวตะวันออกกลางนันได้
้ รับผลกระทบมาจากจานวนวันถือศีลอด (Ramadan) ในครึ่ งปี แรก
ของปี 2559 ที่มากกว่าในครึ่ งปี แรกของปี 2558 จานวน 12 วัน ร่ วมกับราคาน ้ามันที่ลดลงอย่างมีสาระสาคัญที่สง่ ผลต่อ
การเจริ ญเติบโตของกลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมองโกลเลียอยู่ในช่วงเริ่ มต้ นของการฟื น้ ตัว
ส่งผลให้ จานวนผู้ป่วยมองโกลเลียลดลง รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.0 และร้ อยละ 0.9 สาหรับ
จานวนวันผู้ป่วยใน (a patient-day basis) และผู้ป่วยใน (an admissions basis) ตามลาดับ รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความ
รุ นแรงสาหรั บผู้ป่วยนอกเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.4 จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4.0
ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.9 ในครึ่ งปี แรกของปี 2559 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 48.9 และ
รายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 51.1 เทียบกับร้ อยละ 49.7 และร้ อยละ 50.3 ตามลาดับ ในครึ่ งปี แรกของปี 2558
หากแบ่งตามเชื ้อชาติ ในครึ่งปี แรกของปี 2559 รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65.6 จากทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นร้ อยละ 34.4 เทียบกับร้ อยละ 65.7 และร้ อยละ 34.3 ตามลาดับ ในครึ่ งปี
แรกของปี 2558

รายได้ จากค่าเช่าเป็ นจานวน 31 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2559 เทียบกับจานวน 29 ล้ านบาทในครึ่ งปี แรก
ของปี 2558 รายได้ จากดอกเบี ้ยรับเป็ น 59 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2559 จาก 74 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2558
เนื่องจากการลดลงของอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นลดลงเป็ น 15 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2559
จาก 25 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2558 เนื่องจากการลดลงของอัตราแลกเปลี่ย นเงินตราต่างประเทศ รายได้ อื่นลดลง
เป็ น 40 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2559 จาก 50 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการปรับปรุ ง
รายการคงค้ างเป็ นเวลานานในฝั่ งงบดุลซึง่ เป็ นการปรั บปรุงรายการแบบครัง้ เดียวในครึ่งปี แรกของปี 2558
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ในครึ่งปี แรกของปี 2559 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย) 5,214 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.3 จาก 5,147 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 ซึ่งแสดงให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นเมื่อเที ยบกับ
อัตราการเติบโตของรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.5 โดยสัดส่วนของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้
จากกิ จการโรงพยาบาลลดลงจากอัตราร้ อยละ 58.9 ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 เป็ นร้ อยละ 58.2 ในครึ่ งปี แรกของ
ปี 2559 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 1,534 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2559
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.9 จาก 1,421 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ ้นจานวน 31 ล้ านบาท เป็ นผลจากการการรับพนักงานเพิ่มตามตาแหน่งงานที่เปิ ดรับในปี ก่อน การ
ปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้ างประจาปี และจานวนพนักงานที่เพิ่มขึ ้นเพื่อสนับสนุนโครงการ IBM Watson ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 19 ล้ านบาทซึ่งเกิดจากใช้ จ่ายลงทุนอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
อายุการใช้ งานของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับหนี ้สูญที่เพิ่มขึ ้นจานวน 15
ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ ้นในไตรมาส 1 ปี 2559 สาหรับกลุม่ ลูกค้ าที่จ่ายชาระด้ วย
ตนเอง (self-pay) ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้นจากความแตกต่างของระยะเวลาในการใช้ จ่ายจานวน 14 ล้ านบาท เงิน
บริ จาคเพิ่มขึ ้นจานวน 11 ล้ านบาทและค่าเช่าอาคารที่เพิ่มขึ ้นจานวน 9 ล้ านบาทจากการเปิ ดคลีนิคในประเทศพม่าและ
การเช่าพื ้นที่สานักงานที่เพิ่มขึ ้นอันเกี่ยวข้ องกับแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่า
เสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.5 จาก 2,784 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2558
เป็ น 2,855 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2559 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จาหน่าย
(EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 31.6 ในครึ่งปี แรกของปี 2559 เทียบกับร้ อยละ 31.5 ในครึ่งปี แรกของปี 2558
จากการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของ
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล ส่งผลให้ คา่ เสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นเป็ น 561 ล้ านบาท
ในครึ่งปี แรกของปี 2559 จาก 508 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2558
บริ ษัทมีภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล 421 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2559 ลดลงจาก 440 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรก
ของปี 2558 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการกลับรายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจานวน 10 ล้ านบาทที่เกิดจากการ
ด้ อยค่าในเงินลงทุนในบริ ษัท เอเชีย โกลเบิล รี เสิร์ช จากัด (“AGR”) ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 ผลประโยชน์ทางภาษี ที่
เพิ่มขึ ้นจานวน 9 ล้ านบาทที่เกิดจากการค่าใช้ จ่ายในการลงทุนในทรัพย์สินในไตรมาส 2 ปี 2559 ตามพระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 604) เมื่อวันที่ 21 เมษายน ปี 2559 ผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวกับการฝึ กอบรมที่เพิ่มขึ ้นจานวน 5 ล้ านบาทหัก
กลบกับผลประโยชน์ทางภาษี จากการรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าในเงินลงทุน ของ บริ ษัท เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จากัด
(“AGH”) จานวน 6 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2558
บริ ษั ท มี ก าไรต่ อ หุ้ นขัน้ พื น้ ฐาน 2.52 บาท ในครึ่ ง ปี แรกของปี 2559 เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 0.7 จาก 2.50 บาท
ในครึ่งปี แรกของปี 2558 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 2.12 บาท ในครึ่งปี แรกของปี 2559 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก
2.10 บาท ในครึ่งปี แรกของปี 2558
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งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

ไตรมำส 2
ปี 2559

ไตรมำส 2 เปลี่ยนแปลง ครึ่งปี แรก
ปี 2558
ของปี 59

ครึ่งปี แรก เปลี่ยนแปลง
ของปี 58

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

4,337

4,374

-0.9%

8,955

8,740

2.5%

รายได้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

4,407

4,462

-1.2%

9,101

8,918

2.0%

1,354

1,332

1.6%

2,855

2,784

2.5%

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

858

849

1.1%

1,836

1,823

0.7%

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

30.9%
19.5%
ไตรมำส 2
ปี 2559
1.18
0.99

30.1%
31.6%
19.0%
20.2%
ไตรมำส 2 เปลี่ยนแปลง ครึ่งปี แรก
ปี 2558
ของปี 59
1.16
0.98

1.1%
1.1%

2.52
2.12

31.5%
20.4%
ครึ่งปี แรก เปลี่ยนแปลง
ของปี 58
2.50
2.10

0.7%
0.7%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษัทมีสินทรั พย์ หมุนเวียน 10,428 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก 10,088 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้
จานวน 341 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินสดจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
จานวน 2,299 ล้ านบาท เทียบกับ 2,309 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวนวันเก็บหนี ้เฉลี่ยคิดเป็ น 49.0 วัน ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 เทียบกับ 41.3 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ้ใน
กลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 บริ ษัทได้ รับเงินจานวน 300 ล้ านบาทจากลูกค้ าสัญญา
ชาวตะวันออกกลางรายหนึง่ รวมถึงจานวนเงินอีก 139 ล้ านบาทที่ลกู ค้ ารายนี ้สัญญาว่าจะจ่ายในอีกไม่กี่วนั ข้ างหน้ า รวม
เป็ นเงิ น รั บ ทัง้ สิน้ 439 ล้ า นบาท ผลกระทบของเงิ น รั บ จากลูก หนี ร้ ายดัง กล่า วนี ท้ าให้ จ านวนวัน เก็ บ หนี เ้ ฉลี่ย ลดลง
โดยประมาณ 4.4 วัน หรื อจานวนวันเก็บหนี ้เฉลีย่ ปรับปรุงเป็ น 44.6 วัน
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 11,605 ล้ า นบาท ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 จาก 11,210 ล้ า นบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยหลักมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ ้นและแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล บริ ษัทมี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 22,033 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 จาก 21,298 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษั ทมีหนีส้ ินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จานวน 3,975 ล้ านบาท ลดลงจาก 4,057 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายต่างๆที่ลดลงจานวน 123 ล้ านบาทและค่าธรรมเนียม
แพทย์ค้างจ่ายที่ลดลงจานวน 34 ล้ านบาท หักกลบกับภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 63 ล้ านบาท
บริ ษัทมีหนี ้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 จานวน 4,205 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 4,141 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ ้นของการตังส
้ ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานจานวน 42 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 19 ล้ านบาทจากผู้ร่วมลงทุนในพม่าที่ให้ กบั Bumrungrad
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Myanmar ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยังคงมากกว่า หนี ้สิน ส่งผลให้ เกิดเงินสดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2559 อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัท เพิ่มเป็ น 23.8 เท่า ในครึ่ งปี แรกของปี 2559 เพิ่มขึ ้น
จาก 23.3 เท่า ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 เป็ นผลจากการที่บริ ษัทมีกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA) ที่สงู ขึ ้น ในครึ่ งปี แรกของปี 2559 เมื่อเทียบกับในครึ่ งปี แรกของปี 2558 ดอกเบี ้ยจ่ายลดลง 19 ล้ าน
บาทในครึ่ งปี แรกของปี 2559 และ 27 ล้ านบาทในครึ่ งปี แรกของปี 2558 เนื่องมาจากถูกบันทึกเป็ นต้ นทุนสินทรัพย์ที่
เกี่ยวข้ องกับแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพิ่มขึ ้นเป็ น 13,853 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จาก 13,100 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยหลัก มาจากกาไรสุทธิ ในครึ่ งปี แรกของปี 2559 จานวน 1,836 ล้ านบาท หักกลบกับ
การจ่ายเงินปั นผลจานวน 1,058 ล้ านบาท การเปลี่ยนแปลงอื่นๆในส่ว นของกาไรสะสมจานวน 19 ล้ านบาท และการ
เปลีย่ นแปลงในส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อยจานวน 6 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนของบริ ษัทย่อย
ในประเทศมองโกเลียและในประเทศพม่า อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (Average ROA) ร้ อยละ 16.9 ในครึ่ งปี
แรกของปี 2559 เทียบกับร้ อยละ 17.0 ในปี 2558 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Average ROE) เป็ นร้ อยละ 27.2 ใน
ครึ่งปี แรกของปี 2559 เทียบกับร้ อยละ 28.2 ในปี 2558
หน่ วย: ล้ ำนบำท

30 มิ.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

22,033

21,298

3.5%

หนี ้สินรวม

8,180

8,198

-0.2%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

13,853
ครึ่งปี แรกของ
ปี 59

13,100
ครึ่งปี แรกของ
ปี 58

5.7%

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

23.8*
ครึ่งปี แรกของ
ปี 59
49.0

23.3*
ปี 2558

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

11.4

11.2

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

27.4

28.2

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

(0.0)

0.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

16.9%

17.0%

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

27.2%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)
* ภายหลังจากบวกกลับดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนสินทรัพย์ ในครึ่ งปี แรกของปี 2559 และในครึ่ งปี แรกของปี 2558
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งบกระแสเงินสด
ในครึ่ งปี แรกของปี 2559 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 2,331 ล้ านบาท เทียบกับ
2,051 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2558 การเปลีย่ นแปลงนี ้เกิดจากเพิ่มขึ ้นของเงินทุนหมุนเวียนจานวน 192 ล้ านบาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นที่ลดลงจานวน 491 ล้ านบาท บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรม
ลงทุนจานวน 504 ล้ านบาทในครึ่ งปี แรกของปี 2559 เทียบกับจานวน 318 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2558 การ
เปลี่ยนแปลงนี ้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ ้นจานวน 423 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2559
หักกลบกับเงินลงทุนระยะสันที
้ ่ลดลงจานวน 268 ล้ านบาท บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน
1,171 ล้ านบาทในครึ่ งปี แรกของปี 2559 เทียบกับจานวน 1,044 ล้ านบาทในครึ่ งปี แรกของปี 2558 เป็ นผลมาจากการ
จ่ายเงินปั นผลที่เพิ่มขึ ้นจานวน 146 ล้ านบาท ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลาย
งวดเพิ่มขึ ้นเป็ น 5,713 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 เทียบกับ 5,364 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 เพิ่มขึ ้นเป็ น 2.6 เท่า จาก 2.5 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 เพิ่มขึ ้นเป็ น 2.0 เท่า จาก 1.8 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
ครึ่งปี แรกของ
ปี 59

ครึ่งปี แรกของ
ปี 58

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

2,331

2,051

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(504)

(318)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,171)

(1,044)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

659

689

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

5,713

5,364

30 มิ.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.6

2.5

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

2.0

1.8

หน่ วย: ล้ ำนบำท

ประมำณกำรกำรเติบโตของรำยได้
บริ ษัทปรับประมาณการการเติบโตของรายได้ สาหรับปี 2559 เนื่องจากแรงกดดันต่อยอดจานวนผู้ป่วยในกลุ่ม
ผู้ป่วยชาวต่างประเทศ แม้ วา่ จานวนผู้ป่วยชาวมองโกลเลียจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อจานวนผู้ป่วยโดยรวม แต่ไม่
มีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญในเชิงรายได้ ในขณะที่กลุม่ ผู้ป่วยชาวตะวันออกกลางที่ลดลงมีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญใน
เชิงรายได้ อย่างไรก็ตามรายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุ นแรงจากกลุม่ ผู้ป่วยชาวตะวัน ออกกลางเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมากในไตร
มาส 2 ปี 2559 เมื่อพิจารณาแรงกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน ้ามันที่ลดลง บริ ษัทปรับประมาณการการเติบโต
ของรายได้ สาหรับปี 2559 จากอัตราเติบโตทีร่ ้ อยละ 8 ถึงร้ อยละ 10 เป็ นไม่เติบโต (ร้ อยละ 0) โดยอาจมีผลแตกต่างของการ
ประมาณการร้ อยละ 2 สาหรับปี 2559
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จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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