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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําไตรมาส 4 ปี 2559
และปี 2559
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัท
ประจําไตรมาส 4 ปี 2559 และปี 2559
28 กุมภาพันธ์ 2560
บทสรุ ป
บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) รายงานรายได้ รวมของไตรมาส 4 ปี 2559 อยูท่ ี่ 4,385 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 5.1 จาก 4,619 ล้ า นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2558 กํ า ไรสุท ธิ ไตรมาส 4 ปี 2559 เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 7.3 เป็ น
825 ล้ านบาท จาก 769 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2558 ส่งผลให้ อตั รากําไรสุทธิเป็ นร้ อยละ 18.8 ในไตรมาส 4 ปี 2559
เทียบจากร้ อยละ 16.6 ในไตรมาส 4 ปี 2558
สําหรั บ ปี 2559 บริ ษั ท มี รายได้ รวม 18,126 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 1.1 จาก 17,929 ล้ านบาท ในปี 2558
กําไรสุทธิในปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.5 เป็ น 3,626 ล้ านบาท จาก 3,436 ล้ านบาท ในปี 2558 ส่งผลให้ อตั รากําไรสุทธิอยูท่ ี่
ร้ อยละ 20.0 ในปี 2559 จากร้ อยละ 19.1 ในปี 2558
รายละเอียดของคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้

งบกําไรขาดทุน
ผลการดําเนินงานประจําไตรมาส
ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริ ษั ทมี รายได้ จากกิ จการโรงพยาบาล 4,317 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 5.0 จาก 4,545
ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2558 โดยหลักเป็ นผลจากการลดลงของรายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศร้ อยละ 6.7 หักกลบ
กับการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยร้ อยละ 1.3 เป็ นผลให้ ในไตรมาส 4 ปี 2559 รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทย
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 37.3 จากทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 62.7 เทียบกับร้ อยละ
35.4 และร้ อยละ 64.6 ตามลําดับ ในไตรมาส 4 ปี 2558
ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย) 2,569 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 7.8 จาก 2,786 ล้ า นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2558 ซึ่ งแสดงให้ เห็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึน้ เมื่ อ เที ย บกับ
รายได้ จ ากกิ จ การโรงพยาบาลที่ ล ดลงร้ อยละ 5.0 โดยสัด ส่ว นของต้ น ทุน กิ จ การโรงพยาบาลต่อ รายได้ จ ากกิ จ การ
โรงพยาบาลลดลงเป็ นร้ อยละ 59.5 ในไตรมาส 4 ปี 2559 จากอัตราร้ อยละ 61.3 ในไตรมาส 4 ปี 2558 ส่วนค่าใช้ จ่ายใน
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การบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย) จํานวน 802 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2559 ลดลงร้ อยละ 4.9 จาก 844
ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2558 ส่งผลให้ กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจํ าหน่าย (EBITDA) ของ
บริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.9 เป็ น 1,278 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2559 จาก 1,230 ล้ านบาทในไตรมาส 4 ปี 2558 และอัตรา
กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 29.3 ในไตรมาส 4 ปี 2559
เทียบกับร้ อยละ 26.8 ในไตรมาส 4 ปี 2558
จากการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของ
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล ส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่ายเพิ่มขึ ้นเป็ น 291 ล้ านบาท
ในไตรมาส 4 ปี 2559 จาก 273 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2558
บริ ษั ท มี ภ าษี เงิ น ได้ นิ ติ บุค คล 141 ล้ า นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2559 เที ย บจาก 185 ล้ า นบาท ในไตรมาส 4
ปี 2558 ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากผลประโยชน์ ทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในไตรมาส 4 ปี 2559
จํานวน 48 ล้ านบาท
บริ ษัทมีกําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.13 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.3 จาก 1.06 บาท ในไตรมาส 4
ปี 2558 บริ ษั ท มี กํ า ไรต่ อ หุ้น แบบปรั บ ลด 0.95 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2559 เพิ่ ม ขึน้ ในอัต ราเดี ย วกัน จาก 0.89 บาท
ในไตรมาส 4 ปี 2558

ผลการดําเนินงานของปี 2559
ในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 17,851 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.4 จาก 17,600 ล้ านบาท
ในปี 2558 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่ ม ขึน้ ของรายได้ จากกลุ่ม ผู้ป่ วยชาวไทยร้ อยละ 4.7 และรายได้ จากกลุ่ม ผู้ป่วย
ต่างประเทศร้ อยละ 0.2 เป็ นผลให้ ในปี 2559 รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.8 ในขณะที่รายได้
จากกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 64.2 เทียบกับร้ อยละ 34.8 และร้ อยละ 65.2 ตามลําดับ ในปี 2558
ในปี 2559 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย) 10,400 ล้ านบาท ลดลงร้ อย
ละ 0.8 จาก 10,484 ล้ านบาท ในปี 2558 ซึ่งแสดงให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของรายได้
จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.4 โดยสัดส่วนของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
ลดลงเป็ นอัตราร้ อยละ 58.3 ในปี 2559 จากร้ อยละ 59.6 ในปี 2558 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและ
ตัดจําหน่าย) จํ านวน 3,135 ล้ านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.8 จาก 3,020 ล้ านบาท ในปี 2558 ค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายที่เพิ่มขึ ้น ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ค่า ใช้ จ่ ายซ่อ มแซมและบํ ารุ งรั กษาที่ เพิ่ ม ขึน้ ส่งผลให้ กํ า ไรก่อ นหัก ดอกเบี ย้ ภาษี ค่าเสื่อ มราคา และค่า ตัด จํ าหน่า ย
(EBITDA) ของบริ ษัท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.3 เป็ น 5,616 ล้ านบาท ในปี 2559 จาก 5,332 ล้ านบาท ในปี 2558 และอัตรากําไร
ก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 31.2 ในปี 2559 เทียบกับร้ อย
ละ 30.0 ในปี 2558
จากการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ งานของ
สิน ทรั พ ย์ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ แผนการลงทุน ขยายโรงพยาบาล ส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัด จํ าหน่ายเพิ่ ม ขึน้ เป็ น 1,139
ล้ านบาท ในปี 2559 จาก 1,045 ล้ านบาท ในปี 2558
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บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 774 ล้ านบาท ในปี 2559 ลดลงจาก 823 ล้ านบาท ในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็ นผลมา
จากผลประโยชน์ทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นหักกลบกับกําไรจากการดําเนินงานทางภาษีที่เพิ่มขึ ้นของปี 2559 เมื่อเทียบกับเทียบกับ
ของปี 2558
บริ ษัทมีกําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 4.98 บาท ในปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.0 จาก 4.72 บาท ในปี 2558 บริ ษัทมีกําไร
ต่อหุ้นแบบปรับลด 4.18 บาท ในปี 2559 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก 3.96 บาท ในปี 2558
งบกําไรขาดทุน
(หน่ วย :ล้ านบาท)

ไตรมาส 4
ปี 2559

ไตรมาส 4 เปลี่ยนแปลง
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2558

เปลี่ยนแปลง

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

4,317

4,545

-5.0%

17,851

17,600

1.4%

รายได้ รวม
กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)

4,385

4,619

-5.1%

18,126

17,929

1.1%

1,278

1,230

3.9%

5,616

5,332

5.3%

กําไรสุทธิ
อัตรากําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี
ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจํ าหน่าย
(EBITDA Margin)
อัตรากําไรสุทธิ
กําไรต่ อหุ้น
(หน่ วย :บาท)

825

769

7.3%

3,626

3,436

5.5%

31.2%
20.0%
ปี 2559

30.0%
19.1%
ปี 2558

เปลี่ยนแปลง

4.98
4.18

4.72
3.96

5.5%
5.5%

กําไรต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน
กําไรต่อหุ้นแบบปรับลด

29.3%
18.8%
ไตรมาส 4
ปี 2559
1.13
0.95

26.8%
16.6%
ไตรมาส 4 เปลี่ยนแปลง
ปี 2558
1.06
0.89

7.3%
7.3%

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน 8,803 ล้ านบาท ลดลงจาก 10,088 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยหลักเป็ นผลจากการลดลงของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสันจํ
้ านวน 682 ล้ าน
บาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในปี 2559 จํานวน 2,452 ล้ านบาท การจ่ายเงินปั นผลจํานวน 1,750
ล้ านบาท และการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้จํานวน 1,500 ล้ านบาท หักกลบกับเงินสดจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ ้นจํานวน 5,174
ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 627 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27.2 เป็ น 1,682 ล้ านบาท จาก 2,309
ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนวันเก็บหนี ้เฉลีย่ คิดเป็ น 43.8 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับ 41.3 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ าประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 12,527 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จาก 11,209 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 โดยหลักมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ ้น
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 2,358 ล้ านบาท ลดลงจาก 4,056 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี จํานวน 1,497 ล้ านบาท
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้จํานวน 1,500 ล้ านบาท
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ยอดเงิ น สดและรายการเที ย บเท่าเงิ น สดยังคงมากกว่าหนี ส้ ิน ส่งผลให้ เกิ ด เงิ น สดคงเหลือสุท ธิ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 อัตราความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยของบริ ษัทเพิ่มเป็ น 23.4 เท่า ในปี 2559 เพิ่มขึ ้นจาก 22.1 เท่า ใน
ปี 2558 เป็ นผลจากการที่บริ ษัทมีกําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ที่สงู ขึ ้น ในปี
2559 เมื่ อ เที ย บกั บ ในปี 2558 ดอกเบี ย้ จ่ า ยลดลงเป็ น 25 ล้ า นบาท และ 54 ล้ า นบาท ในปี 2559 และในปี 2558
ตามลําดับ เนื่องมาจากถูกบันทึกเป็ นต้ นทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล
ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริ ษั ทเพิ่ มขึน้ เป็ น 14,788 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จาก 13,100 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยหลักมาจากกําไรสุทธิของปี 2559 จํานวน 3,626 ล้ านบาท หักกลบกับการจ่ายเงินปั นผล
จํ านวน 1,752 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจากสิน ทรั พ ย์ เฉลี่ย (Average ROA) เป็ นร้ อยละ 17.0 ทัง้ ในปี 2559 และ
ในปี 2558 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลีย่ (Average ROE) เป็ นร้ อยละ 26.0 ในปี 2559 เทียบกับร้ อยละ 28.2 ในปี 2558
หน่ วย: ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

21,330

21,297

0.2%

หนี ้สินรวม

6,542

8,197

-20.2%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

14,788

13,100

12.9%

ปี 2559

ปี 2558

อัตราความสามารถชําระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

23.4*

22.1*

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

43.8

41.3

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

11.6

11.1

ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

28.0

27.9

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

(0.1)

0.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลีย่ (%) (Average ROA)

17.0%

17.0%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)

26.0%

28.2%

* ภายหลังจากบวกกลับดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนสินทรัพย์ในปี 2559 และปี 2558

งบกระแสเงินสด
ในปี 2559 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 5,174 ล้ านบาท เทียบกับ 3,987 ล้ านบาท
ในปี 2558 การเปลี่ย นแปลงนี เ้ กิ ด จากเพิ่ ม ขึน้ ของเงิ น ทุน หมุน เวีย นจํ านวน 849 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูก หนี อ้ ื่น ที่ล ดลงจํ านวน 1,350 ล้ านบาท บริ ษั ท มี กระแสเงิน สดสุท ธิ ใช้ ไปในกิ จ กรรมลงทุน จํ านวน
1,556 ล้ า นบาทในปี 2559 เที ย บกับ จํ า นวน 1,785 ล้ า นบาท ในปี 2558 การเปลี่ ย นแปลงนี ส้ ่ว นใหญ่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
เงินลงทุนระยะสันที
้ ่ลดลงจํานวน 1,166 ล้ านบาท หักกลบกับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ ้นจํานวน 912 ล้ านบาท
ในปี 2559 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 3,496 ล้ านบาท ในปี 2559 เทียบกับจํานวน 1,833
ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ นผลมาจากการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้จํานวน 1,500 ล้ านบาท ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นผลให้ บริ ษัทมี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ ้นเป็ น 5,154 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับ 5,054
ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.7 เท่า จาก 2.5 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ ้นเป็ น 2.9 เท่า จาก 1.8 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
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หน่ วย: ล้ านบาท

ปี 2559

ปี 2558

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

5,174

3,987

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,556)

(1,785)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(3,496)

(1,833)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

100

378

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

5,154

5,054

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.7

2.5

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

2.9

1.8

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
รองประธานกรรมการ
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