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3 พฤศจิกายน 2559
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 3 ปี 2559
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของงบกำรเงินรวมของบริษัท
ประจำไตรมำส 3 ปี 2559
3 พฤศจิกำยน 2559
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานรายได้ รวมของไตรมาส 3 ปี 2559 อยูท่ ี่ 4,640 ล้ านบาท
เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 5.6 จาก 4,393 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2558 ก าไรสุทธิ ไตรมาส 3 ปี 2559 เพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 14.5 เป็ น
966 ล้ านบาท จาก 843 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2558 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิ เป็ นร้ อยละ 20.8 ในไตรมาส 3 ปี 2559
เทียบจากร้ อยละ 19.2 ในไตรมาส 3 ปี 2558
สาหรับเก้ าเดือนแรกของปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ รวม 13,741 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.2 จาก 13,311 ล้ านบาท
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2558 กาไรสุทธิ ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.0 เป็ น 2,801 ล้ านบาท จาก 2,667
ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2558 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 20.4 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 จากร้ อยละ
20.0 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2558
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้
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งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส
ในไตรมาส 3 ปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 4,579 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.1 จาก 4,315
ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2558 จานวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.2 ในไตรมาส 3 ปี 2559 เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558
ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของจานวนผู้ป่วยต่างประเทศร้ อยละ 2.7% และจานวนผู้ป่วยชาวไทยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
0.3% จานวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.1 สาหรับจานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน (Admission) แต่จานวน
ผู้ป่วยในลดลงร้ อยละ 6.4 สาหรับจานวนวันผู้ป่วยใน (Patient Day) จานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้น
นัน้ ส่วนใหญ่มาจากกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.3 หักกลบกับการลดลงของกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศที่บินเข้ ามา
รักษาในไทยร้ อยละ 5.4 การลดลงของจานวนวันผู้ป่วยในเป็ นผลมาจากระยะเวลาการพักรักษาที่ลดลงของกลุ่มผู้ป่วย
ชาวต่างชาติ รายได้ จากกลุ่ม โรคที่ มีค วามรุ นแรงเพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 2.4 และร้ อยละ 3.2 สาหรับ ผู้ป่ วยนอกและผู้ป่ วยใน
ตามลาดับ จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.6 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 1.8 ในไตรมาส 3 ปี 2559 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 47.1 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 52.9
เทียบกับร้ อยละ 48.7 และร้ อยละ 51.3 ตามลาดับ ในไตรมาส 3 ปี 2558
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเป็ น 1 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 จาก 12 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2558
เนื่องจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างวันที่วางบิลและวันที่รับชาระเงินของกลุม่ ลูกค้ าตะวันออกกลาง
ในไตรมาส 3 ปี 2559 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,618 ล้ านบาท
เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 2.6 จาก 2,551 ล้ า นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2558 ซึ่ง แสดงให้ เห็ น การเปลี่ย นแปลงที่ ดี ขึน้ เมื่ อ เที ย บกับ
รายได้ จ ากกิ จการโรงพยาบาลที่ เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 6.1 โดยสัด ส่วนของต้ น ทุน กิ จ การโรงพยาบาลต่อ รายได้ จ ากกิ จ การ
โรงพยาบาลลดลงเป็ นร้ อยละ 57.2 ในไตรมาส 3 ปี 2559 จากอัตราร้ อยละ 59.1 ในไตรมาส 3 ปี 2558 ส่วนค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 798 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.7 จาก 755
ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2558 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้น รวมถึง
มีค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการฉลองครบ 36 ปี ของโรงพยาบาลและค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ กาไรก่อนหัก
ดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.6 เป็ น 1,483 ล้ านบาทในไตรมาส
3 ปี 2559 จาก 1,317 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 2558 และอัตราก าไรก่อ นหัก ดอกเบี ย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 32.2 ในไตรมาส 3 ปี 2559 เทียบกับร้ อยละ 30.2 ในไตรมาส 3 ปี 2558
จากการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของ
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล ส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นเป็ น 287 ล้ านบาท
ในไตรมาส 3 ปี 2559 จาก 264 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2558
บริ ษั ท มี ภ าษี เงิ น ได้ นิ ติ บุค คล 212 ล้ า นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 เที ย บจาก 199 ล้ า นบาท ในไตรมาส 3
ปี 2558 เป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นของไตรมาส 3 ปี 2559 เมื่อเทียบกับของไตรมาส 3 ปี
2558 ทาให้ เกิดภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น 25 ล้ านบาท
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.33 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.5 จาก 1.16 บาท ในไตรมาส
3 ปี 2558 บริ ษั ท มี ก าไรต่อหุ้น แบบปรั บ ลด 1.11 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 เพิ่ ม ขึน้ ในอัต ราเดี ย วกัน จาก 0.97 บาท
ในไตรมาส 3 ปี 2558
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ผลกำรดำเนินงำนเก้ ำเดือนแรกของปี 2559
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 13,534 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.7 จาก
13,055 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2558 จานวนผู้ป่วยนอกลดลงร้ อยละ 1.2 จากปี ก่อน ในขณะที่จานวนผู้ป่วยที่เข้ า
รั บ การรั ก ษาเป็ นผู้ป่ วยใน (Admission) และจ านวนวัน ผู้ ป่ วยใน (Patient Day) ลดลงร้ อยละ 3.0 และร้ อยละ 6.2
ตามลาดับ จานวนผู้ป่วยที่ลดลงมาจากกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศที่บินเข้ ามารักษาในไทย ในขณะที่ผ้ ปู ่ วยชาวไทยและผู้ป่วย
ต่างประเทศที่พักอาศัยในประเทศไทยเพิ่ มขึน้ ทัง้ จานวนผู้ป่วยนอกและจานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน
จานวนผู้ป่ วยชาวไทยที่ เป็ นผู้ป่ วยที่ เข้ า รับ การรั ก ษาเป็ นผู้ป่ วยในและผู้ป่ วยนอกเพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 3.9 และร้ อยละ 0.5
ตามลาดับ ในขณะที่จานวนผู้ป่วยต่างประเทศที่พกั อาศัยในประเทศไทยในส่วนของผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.3 และจานวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.7 สาหรับจานวนวันผู้ป่วยใน (Patient Day) ที่ลดลงเกิดส่วน
ใหญ่เป็ นผลจากจานวนผู้ป่วยในจากกลุม่ ผู้ป่วยชาวต่างประเทศที่บินเข้ ามารักษาในไทยลดลง และระยะเวลาการพักรักษา
ที่ลดลงของกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทย รายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงสาหรับผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.8 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
2.4 สาหรับ ผู้ป่วยในที่ คิด ตามจานวนวันผู้ป่วยใน (a patient-day basis) ในเก้ าเดือ นแรกของปี 2559 จากที่ กล่าวมา
ข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้ จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.6 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.2 ในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2559 รายได้ จากผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 48.3 และรายได้ จากผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ 51.7 เทียบกับร้ อยละ 49.4
และร้ อยละ 50.6 ตามลาดับ ในเก้ าเดือนแรกของปี 2558

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเป็ น 17 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 จาก 37 ล้ านบาท ในเก้ าเดือน
แรกของปี 2558 เนื่องจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่วางบิลและวันที่รับชาระเงินของกลุ่มลูกค้ า
ตะวันออกกลาง
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 7,831 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.7 จาก 7,698 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2558 ซึง่ แสดงให้ เห็นการเปลีย่ นแปลงที่ดีขึ ้นเมื่อเทียบ
กับอัตราการเติบโตของรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.7 โดยสัดส่วนของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อ
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาลลดลงเป็ นอัตราร้ อยละ 57.9 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 จากร้ อยละ 59.0 ในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2558 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 2,333 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของ
ปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.2 จาก 2,177 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2558 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจาก
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้ จ่ายทางการตลาด รวมถึงค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ กาไร
ก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.8 เป็ น 4,338 ล้ านบาท ใน
เก้ าเดือนแรกของปี 2559 จาก 4,101 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2558 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ ม
ราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 31.8 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เทียบกับร้ อยละ 31.1 ใน
เก้ าเดือนแรกของปี 2558
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จากการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของ
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล ส่งผลให้ ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นเป็ น 848 ล้ านบาท
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 จาก 772 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2558
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบุคคล 633 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 ลดลงจาก 639 ล้ านบาท ในเก้ าเดือน
แรกของปี 2558 ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากผลประโยชน์ทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นหักกลบกับกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ที่
เพิ่มขึ ้นในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เทียบจากในเก้ าเดือนแรกของปี 2558
บริ ษั ท มี ก าไรต่ อ หุ้น ขัน้ พื น้ ฐาน 3.84 บาท ในเก้ าเดื อ นแรกของปี 2559 เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 5.0 จาก 3.66 บาท
ในเก้ าเดื อนแรกของปี 2558 บริ ษั ทมี กาไรต่อหุ้นแบบปรับ ลด 3.23 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เพิ่ม ขึน้ ในอัตรา
เดียวกันจาก 3.07 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2558
งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)

ไตรมำส 3
ปี 2559

ไตรมำส 3 เปลี่ยนแปลง เก้ ำเดือน
ปี 2558
แรกของปี
59

เก้ ำเดือน
แรกของปี
58

เปลี่ยนแปลง

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

4,579

4,315

6.1%

13,534

13,055

3.7%

รายได้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

4,640

4,393

5.6%

13,741

13,311

3.2%

1,483

1,317

12.6%

4,338

4,101

5.8%

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

966

843

14.5%

2,801

2,667

5.0%

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

32.2%
20.8%
ไตรมำส 3
ปี 2559
1.33
1.11

30.2%
31.8%
19.2%
20.4%
ไตรมำส 3 เปลี่ยนแปลง เก้ ำเดือน
ปี 2558
แรกของปี
59
1.16
3.84
14.5%
0.97
3.23
14.5%

31.1%
20.0%
เก้ ำเดือน
แรกของปี
58
3.66
3.07

เปลี่ยนแปลง

5.0%
5.0%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2559 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น 10,468 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ จาก 10,088 ล้ า นบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้
จานวน 863 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากเงินสดจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น หักกลบกับเงินสดที่จ่ายลงทุนในที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และการจ่ายเงินปั น ผล ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 1,846 ล้ านบาท เทียบกับ 2,309
ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวนวันเก็บหนี ้เฉลี่ย คิดเป็ น 44.3 วัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เทียบกับ 41.3
วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ าสัญญาชาวตะวันออกกลาง
สิ น ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 11,534 ล้ านบาท ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2559 จาก 11,210 ล้ า นบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยหลักมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทเี่ พิ่มขึ ้น
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บริ ษั ท มี ห นี ส้ ิ น หมุน เวี ย น ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 จ านวน 3,795 ล้ า นบาท ลดลงจาก 4,056 ล้ า นบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุค คลค้ า งจ่ายที่ ลดลงจ านวน 158 ล้ านบาทและ
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายที่ลดลงจานวน 106 ล้ านบาท
ยอดเงิ น สดและรายการเที ย บเท่าเงิ น สดยังคงมากกว่า หนี ส้ ิน ส่งผลให้ เกิ ด เงิ น สดคงเหลือสุท ธิ ณ วัน ที่ 30
กันยายน 2559 อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทเพิ่มเป็ น 24.0 เท่า ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เพิ่มขึ ้น
จาก 22.8 เท่า ในเก้ าเดือนแรกของปี 2558 เป็ นผลจากการที่บริ ษัทมีกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA) ที่สงู ขึ ้น ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เมื่อเทียบกับในเก้ าเดือนแรกของปี 2558 ดอกเบี ้ยจ่ายลดลง 22
ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 และ 22 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2558 เนื่องมาจากถูกบันทึกเป็ นต้ นทุน
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพิ่ม ขึน้ เป็ น 13,997 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จาก 13,100 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยหลักมาจากกาไรสุทธิ ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 จานวน 2,801 ล้ านบาท หักกลบกับ
การจ่ายเงินปั นผลจานวน 1,752 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (Average ROA) ร้ อยละ 17.3 ในเก้ า
เดือนแรกของปี 2559 เทียบกับร้ อยละ 17.0 ในปี 2558 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลีย่ (Average ROE) เป็ นร้ อยละ 27.6
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เทียบกับร้ อยละ 28.2 ในปี 2558
หน่ วย: ล้ ำนบำท

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

22,002

21,297

3.3%

หนี ้สินรวม

8,005

8,197

-2.3%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

13,997
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 59

13,100
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 58

6.8%

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

24.0*
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 59
44.3

22.8*
ปี 2558

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

11.0

11.2

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

27.4

28.2

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

(0.0)

0.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)

17.3%

17.0%

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

27.6%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)
* ภายหลังจากบวกกลับดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนสินทรัพย์ในเก้าเดือนแรกของปี 2559 และในเก้าเดือนแรกของปี 2558
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งบกระแสเงินสด
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 3,827 ล้ านบาท เทียบกับ
2,753 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2558 การเปลีย่ นแปลงนี ้เกิดจากเพิ่มขึ ้นของเงินทุนหมุนเวียนจานวน 840 ล้ านบาท
ซึ่งส่วนใหญ่ เกี่ยวข้ องกับ ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนี ้อื่นที่ลดลงจานวน 1,187 ล้ านบาท บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปใน
กิจกรรมลงทุนจานวน 1,208 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เทียบกับจานวน 866 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี
2558 การเปลีย่ นแปลงนี ้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ ้นจานวน 552 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2559 หักกลบกับเงินลงทุนระยะสันที
้ ่ลดลงจานวน 258 ล้ านบาท บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหา
เงินจานวน 1,879 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เทียบกับจานวน 1,715 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2558 เป็ น
ผลมาจากการจ่ายเงิ น ปั น ผลที่เพิ่ ม ขึน้ จานวน 182 ล้ านบาท ที่ กล่าวมาข้ างต้ น เป็ นผลให้ บ ริ ษั ทมี เงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ ้นเป็ น 5,786 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เทียบกับ 4,849 ล้ านบาท ณ วันที่ 30
กันยายน 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เพิ่มขึ ้นเป็ น 2.8 เท่า จาก 2.5 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เพิ่มขึ ้นเป็ น 2.0 เท่า จาก 1.8 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 59

เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 58

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

3,827

2,753

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,208)

(866)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,879)

(1,715)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

731

174

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

5,786

4,849

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.8

2.5

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

2.0

1.8

หน่ วย: ล้ ำนบำท

ประมำณกำรกำรเติบโตของรำยได้
จากที่ระบุไว้ ก่อนหน้ านี ้ บริ ษัทปรับประมาณการการเติบโตของรายได้ สาหรับปี 2559 เนื่องจากแรงกดดันต่อยอด
จานวนผู้ป่วยในกลุม่ ผู้ป่วยชาวต่างประเทศ แม้ วา่ จานวนผู้ป่วยชาวมองโกลเลียจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อจานวน
ผู้ป่วยโดยรวม แต่ไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญในเชิงรายได้ ในขณะที่กลุม่ ผู้ป่วยชาวตะวันออกกลางที่ลดลงมีผลกระทบ
ที่เป็ นสาระสาคัญในเชิงรายได้ อย่างไรก็ตามรายได้ จากกลุม่ โรคที่มีความรุนแรงจากกลุม่ ผู้ป่วยชาวตะวันออกกลางเพิ่มสูงขึ ้น
อย่างมากในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เมื่อพิจารณาแรงกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน ้ามันที่ลดลง บริ ษัทปรับ
ประมาณการการเติบโตของรายได้ สาหรับปี 2559 จากอัตราเติบโตที่ร้อยละ 8 ถึงร้ อยละ 10 เป็ นไม่เติบโต (ร้ อยละ 0) โดย
อาจมีผลแตกต่างของการประมาณการร้ อยละ 2 สาหรับปี 2559
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จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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