ที่ SET 60/25
9 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาส 3 ปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของงบกำรเงินรวมของบริษัท
ประจำไตรมำส 3 ปี 2560
9 พฤศจิกำยน 2560
บทสรุป
บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รายงานรายได้ รวมของไตรมาส 3 ปี 2560 อยูท่ ี่ 4,896 ล้ านบาท
เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 5.5 จาก 4,640 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 ก าไรสุ ท ธิ ไตรมาส 3 ปี 2560 เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 9.3
เป็ น 1,056 ล้ านบาท จาก 966 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 ส่งผลให้ อัตรากาไรสุทธิ เป็ นร้ อยละ 21.6 ในไตรมาส 3
ปี 2560 เทียบจากร้ อยละ 20.8 ในไตรมาส 3 ปี 2559
สาหรับเก้ าเดือนแรกของปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ รวม 13,861 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.9 จาก 13,741 ล้ านบาท
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 กาไรสุทธิ ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.8 เป็ น 3,021 ล้ านบาท จาก 2,801
ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิ เป็ นร้ อยละ 21.8 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 เทียบจาก
ร้ อยละ 20.4 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559
รายละเอียดของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้

งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากกิ จการโรงพยาบาล 4,829 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.5 จาก 4,579
ล้ า นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 โดยหลัก เป็ นผลจากการเพิ่ ม ขึน้ ของรายได้ จ ากกลุ่ม ผู้ป่ วยชาวไทยและกลุ่ม ผู้ป่ วย
ต่างประเทศร้ อยละ 1.9 และร้ อยละ 8.9 ตามลาดับ เป็ นผลให้ ในไตรมาส 3 ปี 2560 รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 35.5 จากทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 64.5 เทียบกับร้ อยละ 37.1
และร้ อยละ 62.9 ตามลาดับ ในไตรมาส 3 ปี 2559
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) 2,756 ล้ านบาท
เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 5.2 จาก 2,620 ล้ า นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 ซึ่ง แสดงให้ เห็ น การเปลี่ย นแปลงที่ ดี ขึ น้ เมื่ อ เที ย บกับ

รายได้ จ ากกิ จการโรงพยาบาลที่ เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 5.5 โดยสัด ส่วนของต้ น ทุน กิ จ การโรงพยาบาลต่อ รายได้ จ ากกิ จ การ
โรงพยาบาลลดลงเป็ นร้ อยละ 57.1 ในไตรมาส 3 ปี 2560 จากอัตราร้ อยละ 57.2 ในไตรมาส 3 ปี 2559 ส่วนค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 824 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.6 จาก 796
ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559 ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของ
บริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.2 เป็ น 1,589 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 จาก 1,483 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 2559 และอัตรา
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 32.6 ในไตรมาส 3 ปี 2560
เทียบกับร้ อยละ 32.2 ในไตรมาส 3 ปี 2559
จากการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นเป็ น 302
ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 จาก 287 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2559
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเพิ่มขึ ้นเป็ น 223 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 จาก 212 ล้ านบาท ในไตรมาส 3
ปี 2559 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกาไรทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในไตรมาส 3 ปี 2560
บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.45 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.3 จาก 1.33 บาท ในไตรมาส 3
ปี 2559 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 1.22 บาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก 1.11 บาท ในไตร
มาส 3 ปี 2559

ผลกำรดำเนินงำนเก้ ำเดือนแรกของปี 2560
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล 13,681 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.1 จาก
13,534 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยและกลุม่
ผู้ป่วยต่างประเทศร้ อยละ 1.8 เป็ นผลให้ ในเก้ าเดื อนแรกของปี 2560 และในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 รายได้ จากกลุ่ม
ผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.3 จากทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 64.7
ในเก้ าเดือ นแรกของปี 2560 บริ ษั ท มี ต้น ทุนกิ จการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัด จาหน่าย) 7,770
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 0.9 จาก 7,838 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 ซึ่งแสดงให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น เมื่อ
เทียบกับรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลทีเ่ พิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.1 โดยสัดส่วนของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้ จากกิจการ
โรงพยาบาลลดลงเป็ นร้ อยละ 56.8 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 จากอัตราร้ อยละ 57.9 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 ส่วน
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย) จานวน 2,299 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของ ปี 2560 ลดลง
ร้ อยละ 1.2 จาก 2,326 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 ส่งผลให้ กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.2 เป็ น 4,609 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 จาก 4,338 ล้ านบาท
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) คิด
เป็ นร้ อยละ 33.4 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 เทียบกับร้ อยละ 31.8 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559
จากการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้ จ่ายในการลงทุนส่งผลให้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นเป็ น 894
ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 จาก 848 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเพิ่มขึ ้นเป็ น 660 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 จาก 633 ล้ านบาท ในเก้ า
เดือนแรกของปี 2559 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกาไรทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 หักกลบกับผลประโยชน์
ทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 4.15 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.8 จาก 3.84 บาท ในเก้ า
เดือนแรกของปี 2559 บริ ษัทมีกาไรต่อหุ้นแบบปรับลด 3.48 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกันจาก
3.23 บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559
งบกำไรขำดทุน
(หน่ วย :ล้ ำนบำท)
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รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

4,829

4,579

5.5%

13,681

13,534

1.1%

รายได้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

4,896

4,640

5.5%

13,861

13,741

0.9%

1,589

1,483

7.2%

4,609

4,338

6.2%

กาไรสุทธิ
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี
ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
(EBITDA Margin)

1,056

966

9.3%

3,021

2,801

7.8%

32.6%

32.2%

33.4%

31.8%
20.4%
เก้ ำเดือน
แรกของปี
59
3.84
3.23

อัตรากาไรสุทธิ
กำไรต่ อหุ้น
(หน่ วย :บำท)

21.6%
ไตรมำส 3
ปี 2560

20.8%
ไตรมำส 3 เปลี่ยนแปลง
ปี 2559

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน

1.45

1.33

9.3%

21.8%
เก้ ำเดือน
แรกของปี
60
4.15

กาไรต่อหุ้นแบบปรับลด

1.22

1.11

9.3%

3.48

เปลี่ยนแปลง

7.8%
7.8%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน 9,941 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 8,803 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสันจ
้ านวน 1,238
ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากเงิ นสดจากการดาเนินงานที่เพิ่ มขึน้ จานวน 4,081 ล้ านบาท หักกลบกับ การจ่ายเงินปั นผล
จานวน 1,858 ล้ านบาทและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจานวน 923 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 ลูกหนี ้การค้ า ณ
วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 ลดลง 81 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 4.8 เป็ น 1,601 ล้ านบาท จาก 1,682 ล้ า นบาท ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 จานวนวัน เก็ บ หนีเ้ ฉลี่ย ลดลงเป็ น 37.0 วัน ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2560 เทีย บกับ 43.8 วัน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ า ตะวันออกกลาง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 12,557 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จาก 12,527 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บริ ษั ทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จานวน 2,397 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 2,358 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 169 ล้ านบาท หักกลบกับภาษี เงินได้
นิติบคุ คลค้ างจ่ายที่ลดลงจานวน 145 ล้ านบาท
ยอดเงิ น สดและรายการเที ย บเท่าเงิ น สดยัง คงมากกว่า หนี ส้ ิน ส่งผลให้ เกิ ด เงิ น สดคงเหลือ สุท ธิ ณ วัน ที่ 30
กันยายน 2560 อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัท เพิ่มเป็ น 34.9 เท่า ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 เทียบ

กับ 24.0 เท่า ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เป็ นผลจากการที่บริ ษัทมีกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA) ที่สูงขึน้ ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 เมื่อเทียบกับ ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 และการลดลงของ
ดอกเบี ้ยจ่ายที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เนื่องจากการจ่ายชาระคืนหุ้นกู้จานวน 1,500 ล้ านบาท
ในเดือนธันวาคม 2559 ดอกเบี ้ยจ่ายลดลง 17 ล้ านบาท และ 22 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 และในเก้ าเดือน
แรกของปี 2559 ตามลาดับ เนื่องมาจากถูกบันทึกเป็ นต้ นทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับแผนการลงทุนขยายโรงพยาบาล
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 15,879 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จาก 14,788 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยหลักมาจากกาไรสุทธิ ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 จานวน 3,021 ล้ านบาท หักกลบกับการ
จ่ายเงินปั นผลจานวน 1,861 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (Average ROA) เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 18.4 ใน
เก้ าเดือนแรกของปี 2560 เทียบกับร้ อยละ 17.0 ในปี 2559 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Average ROE) เป็ นร้ อยละ
26.3 ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 เทียบกับร้ อยละ 26.0 ในปี 2559
หน่ วย: ล้ ำนบำท

30 ก.ย. 2560

31 ธ.ค. 2559

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

22,497

21,330

5.5%

หนี ้สินรวม

6,618

6,542

1.2%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

15,879
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 60

14,788
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 59

7.4%

อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio)

34.9*
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 60

24.0*
ปี 2559

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

37.0

43.8

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

11.3

11.6

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

27.9

28.0

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

0.1

(0.1)

18.4%
26.3%

17.0%
26.0%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)

* ภายหลังจากบวกกลับดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนสินทรัพย์ในเก้าเดือนแรกของปี 2560 และในเก้าเดือนแรกของปี 2559

งบกระแสเงินสด
ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 4,081 ล้ านบาท เทียบกับ
3,827 ล้ านบาทในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 การเปลี่ยนแปลงนี ้เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินทุนหมุนเวียนจานวน 261 ล้ าน
บาท บริ ษัท มีกระแสเงิ นสดสุทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมลงทุนจานวน 5,161 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 เทียบกับ
จานวน 1,208 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 การเปลี่ยนแปลงนี ้ส่วนใหญ่ เกี่ยวข้ องกับ การเปลี่ยนแปลงระหว่าง
เงินลงทุนระยะสัน้ และเงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดจานวน 4,162 ล้ านบาท บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินจานวน 1,976 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2560 เทียบกับจานวน 1,879 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรก
ของปี 2559 ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดลดลงเป็ น 2,098 ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เทียบกับ 5,786 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพิ่มขึ ้นเป็ น 4.1 เท่า จาก 3.7 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็ น 1.5 เท่า จาก 2.9 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 60

เก้ ำเดือนแรกของ
ปี 59

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

4,081

3,827

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(5,161)

(1,208)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,976)

(1,879)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ ้นสุทธิ

(3,056)

731

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

2,098

5,786

30 ก.ย. 2560

31 ธ.ค. 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

4.1

3.7

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

1.5

2.9

หน่ วย: ล้ ำนบำท

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์)
ประธานกรรมการ

