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16.
.

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมผลการดําเนินงานทีผ่านมา

บริ ษทั ฯประกอบธุรกิจการให้บริ การทางการแพทย์ โดยมีโรงพยาบาลภายใต้การบริ หารงานจํานวน ( แห่ ง
ได้แก่ *) โรงพยาบาลราชธานี ดําเนิ นงานภายใต้บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) และ () โรงพยาบาลราช
ธานี โรจนะ ดําเนินงานภายใต้ บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด โดย ณ วันที 0* ธันวาคม (223 มีศกั ยภาพใน
การให้บริ การทางการแพทย์ดงั ต่อไปนี5
บริษทั

จํานวนห้ องตรวจ

จํานวนเตียงจดทะเบียน

จํานวนเตียงเปิ ดให้ บริ การจริ ง

บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

38

253

148

บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด

6

100

19

รวม

44

%&%

'

งบการเงินรวมสําหรับปี (22=ถึงปี (223 ได้รวมผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย โดยสรุ ปดังนี5
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

2556

บมจ.โรงพยาบาลราชธานี

บริ ษทั

บจก.โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ*

บริ ษทั ย่อย

2556

บมจ.โรงพยาบาลราชธานี

บริ ษทั

บจก.โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ*

บริ ษทั ย่อย

2557

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกําไรขาดทุน/งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
2557

2558

8 เดือน

12 เดือน

-

หมายเหตุ *บริ ษทั ฯถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 2(.*F

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลเติบโตอย่างต่อเนื อง โดยรายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัวไปเพิมขึ5นเฉลียต่อปี (CAGR)
อัตราร้อยละ *(.M ในปี (22=-(223 จากการเพิมของจํานวนผูป้ ่ วยและการเติบโตของรายได้เฉลียต่อครั5งที เพิมขึ5น และ
รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ เพิมขึ5นเฉลียต่อปี (CAGR) ร้อยละ *0.* ในปี (22=-(223 จากจํานวนผูป้ ระกันตน
เฉลียเพิมขึ5น และรายได้เฉลียต่อผูป้ ระกันตนเพิมขึ5น ในส่ วนของต้นทุนหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ได้แก่
ค่าธรรมเนียมแพทย์ ต้นทุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุอืนใช้ไป โดยเมือคิดเป็ นสัดส่วนเทียบรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ใน
ปี (22=-(223 อยู่ที ร้อยละ F*.0 ร้อยละ F=.* และ ร้อยละ F3.Q ตามลําดับ เพิมขึ5นจากบริ ษทั ฯมีการเพิมศักยภาพการ
ให้บริ การและการวางระบบการดําเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ5น ประกอบกับผูป้ ่ วยหันมาใช้สิทธิ ประกันสังคม
มากขึ5นเพือประหยัดค่าใช้จ่าย กําไรสุ ทธิ ในปี (22=-(223 ปรับลดลง สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายภาษี นิติบุคคลเพิมขึ5 น
เนืองจากสิ ทธิ ประโยชน์จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) หมดอายุลงในปี 2557 ประกอบกับการรวมผลการ
ดําเนินงานขาดทุนของบริ ษทั ย่อยซึงบริ ษทั ฯเข้าลงทุนในปี (22F โดยถึงแม้ยงั ขาดทุนแต่ปรับตัวดีข5 ึนต่อเนือง
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.:

วิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

บริ ษทั แบ่งรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ออกเป็ น 2 กลุ่มหลักตามประเภทของผูป้ ่ วย ได้แก่ ผูป้ ่ วยทัวไป และ
ผูป้ ่ วยจากโครงการสวัสดิการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดตามตารางด่อไปนี5
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

งบการเงินรวม

2556
ล้ านบาท

2557
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2558
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยทัวไป
รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยนอก (OPD)
รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยใน (IPD)

215.42
197.99

26.9
24.7

270.70
223.63

28.5
23.6

285.96
240.56

27.9
23.5

รวมรายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยทัวไป

413.40

51.5

494.33

52.1

526.52

51.4

โครงการประกันสังคม
โครงการภาครัฐอืนๆ

360.68
28.20

45.0
3.5

413.59
41.21

43.6
4.3

455.64
42.13

44.5
4.1

รวมรายได้ จากโครงการภาครัฐ

388.87

48.5

454.80

47.9

497.78

48.6

รวมรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

802.28

100.0

949.13

100.0

1,024.29

100.0

รายได้ จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลเติบโตอย่างต่อเนื อง ตลอดช่วงปี 2556-2558 โดยอยูท่ ี 3Z(.(3 ล้านบาท 949.13
ล้านบาท และ 1,024.29 ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเติบโตอย่างมีนยั สําคัญทีอัตราเฉลียต่อปี
(CAGR) อยูท่ ีร้อยละ *0.Z เป็ นผลจากการทีบริ ษทั ฯมีนโยบายเพิมศักยภาพในการให้บริ การรักษาพยาบาล โดยการเพิม
จํานวนแพทย์และพยาบาลผูใ้ ห้บริ การ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคที มีความ
ซับซ้อนสู ง เป็ นผลให้สามารถดึ งดูดกลุ่มผูป้ ่ วยทัวไปให้เข้ารับการรักษากับบริ ษทั ฯเพิมขึ5น และยังส่ งผลให้มีจาํ นวน
ผูป้ ระกันตนตามโครงการประกันสังคมลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษทั เพิมขึ5นเช่นกัน นอกจากนี5 การเข้าลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยตั5งแต่ปี (22F และรวมรายได้บริ ษทั ย่อยเข้ามาเป็ นส่วนหนึงในงบการเงินรวมตั5งแต่พฤษภาคม 2557 เป็ นอีก
หนึงปั จจัยสําคัญทีช่วยผลักดันการเติบโตรายได้กิจการโรงพยาบาลในปี (22F-(223
ทั5งนี5หากพิจารณาโครงสร้างรายได้จากกิจการโรงพยาบาล พบว่ารายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัวไปเพิมขึ5นเฉลียต่อปี
(CAGR) ร้อยละ *(.M และรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ เพิมขึ5นเฉลียต่อปี (CAGR) ร้อยละ *0.* ทั5งนี5 บริ ษทั ฯมี
นโยบายเพิมสัดส่ วนรายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัวไปทีเข้ามาใช้บริ การโรงพยาบาลราชธานี เนื องจากเป็ นกลุ่มทีมีอตั รากําไร
ขั5นต้นสูงกว่าอัตรากําไรขั5นต้นของกลุ่มผูป้ ่ วยตามโครงการสวัสดิการภาครัฐ และพยายามขยายการให้บริ การกลุ่มผูป้ ่ วย
โครงการประกันสังคมทีโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ โดยรายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัวไปของบริ ษทั ฯโดยรวมในปี (223 คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 2*.Q ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล และสัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคมในปี (223 อยูท่ ี
ร้อยละ Q(.(
ทั5งนี5 รายได้จากกิจการโรงพยาบาลแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี5
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รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยทัวไป
รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัวไปแบ่งได้เป็ น รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยนอก (OPD) และรายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยใน (IPD)
โดยในระหว่างปี 2556-2558 บริ ษทั ฯมีรายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัวไปเป็ นจํานวน 413.40 ล้านบาท 494.33 ล้านบาท และ
2(=.2( ล้านบาท ตามลําดับ หรื อเพิมขึ5นเฉลียต่อปี (CAGR) ร้อยละ 12.9
รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยนอกเพิมขึ5นจาก (*2.Q( ล้านบาทในปี (22= มาอยูท่ ี (FZ.FZ ล้านบาท และ (32.M= ล้าน
บาทในปี (22F-(223 ตามลําดับ หรื อเพิมขึ5 นในอัตราเฉลียต่อปี (CAGR) ร้อยละ *2.( โดยปั จจัยเติบโตหลักมาจาก
จํานวนการใช้บริ การกลุ่มผูป้ ่ วยทัวไปประเภทผูป้ ่ วยนอกเพิมขึ5น จาก *F2,3Q3 ครั5งในปี (22= เป็ น (Z3,2=3 ครั5ง และ
214,538 ครั5งในปี (22F และ (223 ตามลําดับ หรื อเพิมขึ5นเฉลียต่อปี (CAGR) ร้อยละ 10.5 นอกจากนี5 รายได้ผูป้ ่ วยนอก
เฉลียต่อครั5ง เพิมขึ5น จาก 1,225 บาทต่อครั5งในปี (22= เป็ น *,(M3 บาทต่อครั5ง และ *,000 บาทต่อครั5งในปี (22F และ
(223 ตามลําดับ หรื อเพิมขึ5นเฉลียต่อปี (CAGR) ร้อยละ 4.3 เป็ นผลจากการเพิมขึ5นของอัตราค่ารักษาพยาบาลเฉลีย ตาม
ความสามารถในการให้บริ การแก่ผูป้ ่ วยด้วยที มแพทย์เฉพาะทางทีเพิมขึ5นและอุปกรณ์ทีมีความทันสมัยมากขึ5น ทําให้มี
ความสามารถรักษาผูป้ ่ วยในโรคทีมีความซับซ้อนมากยิงขึ5น
ในขณะทีรายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยในเพิมขึ5นจาก *MF.MM ล้านบาทในปี (22= เป็ น ((0.=0 ล้านบาท และ (QZ.2=
ล้านบาท ในปี (22F-(223 ตามลําดับ หรื อเพิมขึ5นในอัตราเฉลียต่อปี (CAGR) ร้อยละ *Z.( โดยอัตราการเข้าใช้บริ การ
ใหม่ของผูป้ ่ วยทัวไปประเภทผูป้ ่ วยในเพิมขึ5นจาก Q( เตียงต่อวันในปี (22= เป็ น Q3 เตียงต่อวันในปี (22F ปรับลดลงเหลือ
Q0 เตียงต่อวัน ในปี (223 เนื องจาก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทีส่ งผลให้ผูป้ ่ วยชะลอการใช้จ่าย แต่ในช่วงปี (22=(223 รายได้ผปู ้ ่ วยในเฉลียต่อครั5ง เพิมขึ5นจาก *(,3M3 บาทต่อครั5งในปี (22= มาอยูท่ ี *(,FF( บาทต่อครั5ง *2,(Q0 บาทต่อ
ครั5ง ในปี (22F และปี (223 ตามลําดับ ปรับเพิมขึ5นเฉลียต่อปี (CAGR) ร้อยละ 3.F ซึงรายได้เฉลียต่อคนทีเพิมขึ5น เป็ นผล
จากการทีบริ ษทั ฯเพิมศักยภาพในการให้บริ การรักษาพยาบาล ทําให้สามารถให้บริ การตรวจรักษาโรคทีมีความซับซ้อน
มากยิงขึ5น โดยการเปิ ดคลินิกเฉพาะทางเพิมเติม อาทิเช่น ศูนย์หัวใจ ซึ งเริ มเปิ ดให้บริ การในปี (223 ซึ งจากการพัฒนา
เพิมศักยภาพและความหลากหลายในการให้บริ การ จากคุณภาพการให้บริ การทีเพิมขึ5นดังกล่าวทําให้บริ ษทั สามารถปรับ
ขึ5นราคาค่ารักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื อง ส่ งผลให้รายได้เฉลียต่อครั5งในการให้บริ การแก่กลุ่มผูป้ ่ วยผูป้ ่ วยในเพิมขึ5น
เนืองจากบริ ษทั ฯสามารถให้บริ การทางการแพทย์ทีซับซ้อนยิงขึ5นซึงมีอตั ราค่าบริ การเฉลียต่อครั5งในระดับสูงขึ5น
รายได้ จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ
รายได้จากโครงการภาครัฐของบริ ษทั ฯในปี (22=-(223 เท่ากับ 388.87 ล้านบาท Q2Q.3Z ล้านบาท และ QMF.F3
ล้า นบาท ตามลํา ดับ โดยรายได้จ ากโครงการภาครั ฐประกอบด้ว ยรายได้ ( ประเภทหลัก คื อ รายได้จ ากโครงการ
ประกันสังคมและรายได้จากโครงการภาครัฐอืนๆ ได้แก่ สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) กองทุนเงิ น
ทดแทน สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เป็ นต้น
รายได้จากโครงการภาครัฐโดยส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯมาจากรายได้จากโครงการประกันสังคม โดยในปี (22=(223 รายได้จากโครงการประกันสังคมคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ Q2.Z ร้อยละ Q0.= และร้อยละ QQ.2 ของรายได้จากกิจการ
โรงพยาบาลของบริ ษทั ฯ ตามลําดับ ซึ งปั จจัยทีส่ งผลต่อรายได้ประเภทนี5 ได้แก่ (1) จํานวนผูป้ ระกันตนลงทะเบียน (2)
นโยบายของภาครัฐในการกําหนดอัตราค่าบริ การทางการแพทย์เหมาจ่ ายและอัตราค่าบริ การทางการแพทย์ส่วนเพิม
ประเภทต่างๆ (3) ความถีทีผูป้ ่ วยใช้บริ การและระดับความรุ นแรงของอาการเจ็บป่ วย และ (4) ศักยภาพของโรงพยาบาล
ในการให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยตามโครงการประกันสังคม ทั5งนี5 จํานวนผูป้ ระกันตนทีมีชือลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในกลุ่ม
บริ ษทั มีจาํ นวนเพิมขึ5นอย่างต่อเนื อง โดยเพิมขึ5นจาก **=,Z=Z คน ในปี (22= เป็ น 133,518 คน และ *Q0,(F( คนในปี
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(22F และ (223 ตามลําดับ หรื อเพิมขึ5นเฉลียต่อปี (CAGR) ร้อยละ **.* ในขณะทีรายได้จากโครงการประกันสังคมเฉลีย
ต่อจํานวนผูป้ ระกันตนปี 2556 อยูท่ ี 0,*Z3 บาทต่อคนต่อปี ลดลงเล็กน้อยในปี (22F อยูท่ ี 0,ZM3 บาทต่อคนต่อปี และ
เพิมขึ5 นในปี (223 มาอยู่ที 3,180 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2558 หรื อเพิมขึ5 นร้ อยละ *.( ต่อปี โดยจํานวนผูป้ ระกันตน
ลงทะเบียนเฉลียรายปี ของบริ ษทั ฯระหว่างปี (22=-(223 แสดงดังตาราง
ปี
2556
2557
2558

จํานวนผู้ประกันตน
(เฉลีย)*
116,060
133,518
143,272

รายได้ จากโครงการประกันสั งคม
(ล้ านบาท)
360.68
413.59
455.64

รายได้ ต่อผู้ประกันตนเฉลีย
(บาทต่ อคน)
0,*Z3
0,ZM3
0,*3Z

* จํานวนผุป้ ระกันตนเฉลียเป็ นข้อมูลรวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตั5งแต่ขอ้ มูลปี (22F เนืองจาก บริ ษทั ฯเข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อยในปี (22F

ปี (223 บริ ษ ัท ฯมี จ ํา นวนผู ้ป ระกัน ตนเฉลี ยภายใต้ก ารดู แ ลประมาณ 143,272 ราย โดยภายหลัง จากที
โรงพยาบาลราชธานี ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั5นที 3 บริ ษทั ฯจะสามารถขอเพิมสิ ทธิ ในการรับผูป้ ระกันตนได้
เพิมขึ5นสูงสุดเป็ นประมาณ *=Z,ZZZ คน ทั5งนี5ภายหลังการขยายโครงการในอนาคตแล้ว บริ ษทั ฯอาจสามารถขอเพิมสิ ทธิ
ในการรับผูป้ ระกันตนได้ตามศักยภาพการตรวจรักษาทีเพิมขึ5น อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯไม่มีนโยบายที
จะเร่ งขยายกลุ่มลูกค้าประกันสังคม โดยโครงการในอนาคตส่ วนใหญ่จะเป็ นไปเพือรองรับการขยายตัวของกลุ่มผูป้ ่ วย
ทัวไปเป็ นหลัก
ทั5งนี5 รายได้จากโครงการประกันสังคมจําแนกประเภทได้ดงั นี5
• รายได้ ประกันสั งคมเหมาจ่ าย : สํานักงานประกันสังคมกําหนดให้มีการจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์แก่
โรงพยาบาลทีเข้าร่ วมโครงการประกันสังคม ตามจํานวนผูป้ ระกันตนทีมีชือลงทะเบี ยนกับโรงพยาบาล
นั5นๆ โดยแบ่งรายได้ประเภทนี5เป็ น ( ส่วน ได้แก่
(1) รายได้ค่าบริ การเหมาจ่ายเบื5องต้น : อัตราค่าบริ การเหมาจ่ายในปี (22= อยูท่ ี *,QQ= บาทต่อคนต่อปี
และปรับเพิมขึ5นมาอยูท่ ี *,Q=Z บาทต่อคนต่อปี ในปี (22F-(223 ทั5งนี5 สํานักงานประกันสังคมจะแบ่ง
จ่ายเงินให้แก่บริ ษทั ฯเป็ นรายเดือนตามจํานวนผูป้ ระกันตนเฉลีย ดังนั5น รายได้ประกันสังคมเหมาจ่าย
ทีบริ ษทั ฯได้รับจะขึ5นอยูก่ บั จํานวนผูป้ ระกันตนซึงอาจเปลียนแปลงไปในแต่ละเดือน
(2) รายได้ค่าบริ การเหมาจ่ายส่ วนเพิมตามคุ ณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) :
สํานักงานประกันสังคมกําหนดให้มีการจ่ายค่าบริ การส่ วนเพิมแก่โรงพยาบาลที ได้รับการรับรอง
คุณภาพ HA โดยในช่วงปี 2556- (223 โรงพยาบาลทีได้รับ HA ขั5นที 2 จะได้รับค่าบริ การส่วนเพิมใน
อัตรา QZ บาทต่อคนต่อปี ส่วนโรงพยาบาลทีได้รับ HA ขั5นที 3 จะได้รับค่าบริ การส่วนเพิมในอัตรา 3Z
บาทต่อคนต่อปี โดย ณ วันที (F กุมภาพันธ์ (223โรงพยาบาลราชธานี ผ่านการรับรองคุณภาพ HA
ขั5นที 0 ซึ งเป็ นขั5นสู งสุ ดเป็ นที เรี ยบร้อยแล้ว ในขณะที โรงพยาบาลราชธานี โรจนะอยู่ระหว่างการ
เตรี ยมความพร้ อมเพือยืนขอรับรองคุ ณภาพ HA ขั5นที * ซึ งคาดว่าจะยืนเพือขอรั บรองได้ภายใน
ปี 2560
• รายได้ ประกันสั งคมส่ วนเพิ# ม - อ้ างอิ งตามค่ าสถิติการใช้ บริ การ : สํานักงานประกันสังคมพิจารณาจ่าย
ค่าบริ การส่ วนเพิมให้แก่โรงพยาบาลโดยอ้างอิงตามค่าสถิติต่างๆ อาทิ ลักษณะความรุ นแรงของโรคและ
ความถี ในการใช้บริ การของผูป้ ระกันตน เป็ นต้น โดยอัตราค่าบริ การดังกล่าวที โรงพยาบาลแต่ละแห่ ง
ได้รั บ จะแตกต่ า งกัน ไป ขึ5 น อยู่ กับ ค่ า สถิ ติ ข องโรงพยาบาลแต่ ล ะแห่ ง เปรี ยบเที ย บกับ ค่ า สถิ ติ ข อง
โรงพยาบาลทีเข้าร่ วมโครงการประกันสังคมทัวประเทศ ซึงแบ่งรายได้ในกลุ่มนี5แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
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(1) รายได้ส่วนเพิมจากการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยในซึ งป่ วยด้วยโรคทีมีค่าใช้จ่ายสู ง : เป็ นรายได้ค่าบริ การ
ประเภทซึงเริ มใช้ต5 งั แต่ปี 2555 สําหรับกรณี ทีโรงพยาบาลให้การรักษาพยาบาลแก่ผูป้ ่ วยใน (IPD) ซึ ง
มี อ าการเจ็ บ ป่ วยด้ว ยโรคที มี ค่ าใช้จ่า ยสู ง และต้อ งเข้า รั ก ษาตัว ในฐานะผูป้ ่ วยใน โดยสํา นัก งาน
ประกันสังคมใช้แนวทางการคํานวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม (Diagnosis Related Groups : DRGs)
ในการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภท และกําหนดหน่วยทีใช้เปรี ยบเทียบ คือ ค่า
นํ5าหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (Adjusted Relative Weight : AdjRW) ซึ งกลุ่มโรคทีมีค่าใช้จ่ายสู ง
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวคือ อาการเจ็บป่ วยด้วยโรคที มีค่า AdjRW มากกว่าหรื อเท่ากับ 2 โดยในปี
2558 สํานักงานประกันสังคมกําหนดค่าบริ การส่วนเพิมในอัตรา AdjRW ละไม่เกิน *2,ZZZ บาท โดย
ในปี (22F และ (223 ทางสํานักงานประกันสังคมกําหนดวงเงิ นงบประมาณไม่เกิ น 2=Z บาทต่อ *
ผูป้ ระกันตนต่อปี ดังนั5นหากสถานพยาบาลทัวประเทศมีการตั5งเบิกค่าบริ การในส่ วนโรคทีมีค่าใช้จ่าย
สู งเป็ นจํานวนมาก ซึ งอาจเกินกว่างบประมาณเดิ มที ภาครัฐกําหนดไว้ จะส่ งผลให้อตั ราการจ่ายเงิ น
เพิมดังกล่าวอาจลดลงตํากว่า *2,ZZZ บาทต่อ * ค่า AdjRW ดังนั5น บริ ษทั ฯจึงรับรู ้รายได้แบบอนุรักษ์
นิยมโดยประเมินอัตราการจ่ายเงินเพิมต่อ AdjRW อยูท่ ี *Z,ZZZ บาทต่อ * ค่า AdjRW ซึงตํากว่าอัตรา
การจ่ายเงินสูงสุดทีไม่เกิน *2,ZZZ บาท ต่อ * ค่า AdjRW หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนลดร้อยละ 00.00
(2) รายได้ส่วนเพิมตามอัตราการใช้บริ การของผูป้ ่ วยทีมีภาระเสี ยง : เป็ นรายได้ทีขึ5นอยูก่ บั จํานวนการใช้
บริ การของผูป้ ่ วยตามโครงการประกันสังคม ( กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ ่ วยนอกทีเข้ารับการรักษาโรคเรื5 อรัง
26 ประเภทตามทีสํานักงานประกันสังคมกําหนด (ให้น5 าํ หนักร้อยละ MZ) อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิ ตสูง โรคเส้นเลือดในสมองแตก โรคไตวายเรื5 อรัง เป็ นต้น และ กลุ่มผูป้ ่ วยในซึ งมีอาการ
เจ็บป่ วยด้วยโรคที มี ค่า AdjRW น้อยกว่า ( (ให้น5 ําหนักร้ อยละ *Z) โดยสํานักงานประกันสังคม
กําหนดค่ากลางของอัตราจ่ายเงินเพิมตามภาระเสี ยงในปี (22=-(223 เท่ากับ Q0( บาทต่อคนต่อปี โดย
กําหนดเงิ นงบประมาณรายปี ในส่ วนดังกล่าวเป็ นเงิ นกองทุนในส่ วนของภาระเสี ยงสําหรั บผูป้ ่ วย
ประกัน สัง คมทั5งประเทศด้ว ย Q0( บาท คู ณด้ว ยจํานวนผูป้ ระกัน ตนทั5ง ประเทศ โดยสํานัก งาน
ประกันสังคมจะพิจารณาจ่ายเงิ นตามเกณฑ์ภาระเสี ยงดังกล่าวจากสถิติการเข้ารั บการรักษาภายใต้
เกณฑ์ดงั กล่าวของแต่ละโรงพยาบาล เทียบกับ สถิติการเข้ารับการรักษาภายใต้เกณฑ์ภาระเสี ยงของ
ผูป้ ่ วยประกันสังคมทั5งประเทศ เพือพิจารณาจ่ายตามสถิติความถีในการใช้บริ การของผูป้ ่ วยตามเกณฑ์
ให้แก่โรงพยาบาลแต่ละแห่งภายใต้วงเงินงบประมาณรวมต่อปี ตามทีกําหนด
• รายได้ จากการรั กษาพยาบาลโดยแพทย์ ผ้ ูเชี# ยวชาญพิ เศษเฉพาะทาง : การให้บริ การรักษาพยาบาลบาง
ประเภท โดยแพทย์ผเู ้ ชียวชาญพิเศษเฉพาะทาง บริ ษทั ฯสามารถเบิกค่าบริ การได้ตามทีให้บริ การรักษาแก่
ผูป้ ่ วยจริ ง ภายใต้เงือนไขและอัตราค่าบริ การทีสํานักงานประกันสังคมกําหนดไว้ อาทิเช่น การฟอกเลือด
ด้วยไตเทียม การให้เคมีบาํ บัดแก่ผปู ้ ่ วยโรคมะเร็ ง การผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมในการ
บําบัดรั กษาโรค การผ่าตัด สมอง เป็ นต้น โดยโรงพยาบาลที มี ศักยภาพการตรวจรั กษาสู งก็จะยิงมี
ความสามารถให้บริ การการรักษาทีซับซ้อนตามเกณฑ์ดงั กล่าวได้มากยิงขึ5น ซึงส่งผลให้โรงพยาบาลได้รับ
รายได้ในส่วนนี5เพิมขึ5นตามไปด้วย
ทั5งนี5 บริ ษทั ฯมีรายได้จากโครงการประกันสังคมเพิมขึ5นอย่างต่อเนื องระหว่างปี (2=-(223 เป็ นผลสื บเนื องจาก
(*) การเพิมขึ5นของจํานวนผูป้ ระกันตนทีเลือกลงทะเบียนกับบริ ษทั ฯ (() สํานักงานประกันสังคมพิจารณาปรับเพิมอัตรา
ค่าบริ การทางการแพทย์เหมาจ่ายจากเดิม *,QQ= บาทต่อคนต่อปี ในปี (22= เพิมเป็ น *,Q=Z บาทต่อคนต่อปี ในปี (22F (0)
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จากการพัฒ นามาตรฐานการให้บ ริ ก ารอย่า งต่ อ เนื อง จึ ง ส่ ง ผลให้ บ ริ ษ ัท ฯมี โ อกาสให้ บ ริ ก ารผูป้ ่ วยตามโครงการ
ประกันสังคมที เข้าเกณฑ์รายได้ประกันสังคมส่ วนเพิมอ้างอิงตามสถิติ ทั5งในส่ วนของผูป้ ่ วยโรคที มีค่าใช้จ่ายสู ง และ
ผูป้ ่ วยภาระเสี ยงเพิมขึ5นอย่างต่อเนื อง โดยมีสถิ ติอตั ราการใช้บริ การของผูป้ ่ วยที เข้าข่ายภาระเสี ยงอยู่ในระดับสู งกว่า
ค่าเฉลียของโรงพยาบาลทัวประเทศทีเข้าร่ วมระบบประกันสังคม บริ ษทั ฯจึงได้รับรายได้ส่วนเพิมซึ งอ้างอิงตามค่าสถิติ
การใช้บริ การดังกล่าวเพิมขึ5น และ (4) การเข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อยในปี (22F บริ ษทั ฯรับรู ้รายได้บริ ษทั ย่อยเข้ามาในงบ
การเงินรวมตั5งแต่พฤษภาคม (22F
ในส่วนของรายได้จากโครงการภาครัฐอืนๆ ได้แก่ ค่าบริ การทางการแพทย์ทีได้รับจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึงแม้วา่ บริ ษทั ฯไม่เข้าร่ วมเป็ นผูใ้ ห้บริ การรักษาโรคทัวไปกับ สปสช. (โครงการหลักประกัน
สุ ขภาพแห่ งชาติ) แต่บริ ษทั ฯให้การรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่ วยบางประเภท ที สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที
ให้บริ การรักษาแก่ผปู ้ ่ วยจริ ง ภายใต้เงือนไขและอัตราค่าบริ การที สปสช. กําหนด ทั5งนี5 การรักษาพยาบาลทีอยูใ่ นเกณฑ์
ดังกล่าว อาทิ เช่ น การให้บริ การฟอกเลือดด้วยเครื องไตเที ยม การให้บริ การสวนหัวใจ การให้การรั กษาผูป้ ่ วยกรณี
อุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วยฉุกเฉิ น 0 กองทุน เป็ นต้น
ส่ วนรายได้จากโครงการภาครัฐอืนๆ นอกเหนื อจากโครงการประกันสังคมดังทีกล่าวมาแล้ว คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 0.2 ร้อยละ Q.0 และร้อยละ Q.* ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาลในปี 2556-2558 ตามลําดับ
ต้ นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“ต้นทุน”) ในปี (22=-(223 อยู่ทีจํานวน 2F(.ZM ล้านบาท F((.0*
ล้านบาท และ 3Z(.3( ล้านบาท ตามลําดับ โดยต้นทุนในการประกอบกิจการในโรงพยาบาลประกอบด้วย ค่าตอบแทน
บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ วัสดุสิ5นเปลืองทางการแพทย์ ค่าเสื อมราคา และต้นทุนอืนๆ เป็ น
ต้น ทั5งนี5 ต้นทุ นหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมแพทย์ และ ต้นทุ นยา เวชภัณฑ์และวัสดุอืนใช้ไป โดยต้นทุ น
ดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนเฉลียร้อยละ (0.*0 และร้อยละ ((.3F ของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลตามลําดับ
ต้นทุ นดัง กล่ าวเมื อคิ ดเป็ นสัดส่ วนต้นทุ นกิ จ การโรงพยาบาลต่ อรายได้จ ากกิ จการโรงพยาบาล (“สัด ส่ ว น
ต้นทุน”) ในปี 2556-2558 อยูท่ ี ร้อยละ F*.0 ร้อยละ F=.* และ ร้อยละ F3.Q ตามลําดับ โดยสัดส่ วนดังกล่าวเพิมขึ5น ปั จจัย
หลักมาจากประชาชนและผูใ้ ช้บริ การเพิมความระมัดระวังและควบคุมการใช้จ่าย ซึ งเป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจของ
ไทยในปี 2557-2558 ส่งผลให้ผูป้ ่ วยหันมาใช้สิทธิ ประกันสังคมมากยิงขึ5น โดยเฉพาะผูป้ ่ วยนอกโครงการประกันสังคม
OPD ซึงจํานวนผูป้ ่ วยโครงการประกันสังคม OPD เพิมขึ5นอย่างต่อเนื องจากปี (22= อยูท่ ี 0Z*,MQZ ครั5ง มาอยูท่ ี 00*,2Z3
ครั5ง และ 358,799 ครั5ง ในปี (22F และ (223 ตามลําดับ หรื อเติบโตเฉลียต่อปี (CAGR) ร้อยละ 9.0 ส่ งผลให้บริ ษทั ฯมี
ต้นทุนการรักษาพยาบาลที เพิมขึ5นตามการมาใช้บริ การ ในขณะที รายได้จากการให้บริ การคงที ตามอัตราเหมาจ่ายของ
สํานักงานประกันสังคมที *,Q=Z บาท/คน/ปี บวกด้วยส่วนเพิมจากรายได้ภาระเสี ยงบางส่วน
ปี
จํานวนผู้ประกันตน (เฉลีย)
ผูป้ ่ วยนอกโครงการประกันสังคม (ครั5ง)
ผูป้ ่ วยในโครงการประกันสังคม (เตียงต่อวัน)

:&&
116,060
301,940
15

หมายเหตุ * บริ ษทั รวมผลการดําเนินงานบริ ษทั ย่อยเข้ามาตั5งแต่ * พ.ค. (22F
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143,272
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นอกจากนี5 ในปี 2558 มีการปรับปรุ งรายได้จากการรักษาผูป้ ่ วยในซึ งป่ วยด้วยโรคที มีค่าใช้จ่ายสู ง (AdjRW
มากกว่าหรื อเท่ากับ 2) เนืองจากสํานักงานประกันสังคมมีหนังสื อแจ้งแก่สถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคมขอ
ปรับลดอัตราการจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์ของค่าบริ การค้างจ่ายในปี (22= โดยจ่ายภายใต้กรอบวงเงิ นที เหลือจาก
วงเงินทั5งหมด Q,Q=Z ล้านบาทต่อปี ส่งผลให้บริ ษทั ฯต้องปรับลดลูกหนี5สาํ นักงานประกันสังคมลงบางส่วนและส่งผลให้
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลในปี 2558 เพิมขึ5นจํานวน 9.94 ล้านบาท อีกปั จจัยหนึ งยังได้แก่การทีบริ ษทั ฯ
เข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด ซึ งต้องรวมผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยเข้ามาใน
งบการเงินรวมตั5งแต่ปี 2557 โดยผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยในปี 2557 ยังขาดทุนและกําไรขั5นต้นยังติดลบ อย่างไร
ก็ตาม ผลประกอบการของบริ ษทั ย่อยเริ มปรับตัวไปในทิศทางทีดีข5 ึนในช่วงปี (223 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติม
ในหัวข้อ “16.7.1 ผลการดําเนินงานของบริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ”)
กําไรขัEนต้ น
ปี บัญชี สิEนสุ ดวันที 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2556
ล้ านบาท

2557
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2558
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

กําไรขั5นต้น

230.18

28.7

226.82

23.9

221.47

21.6

กําไรจากการดําเนิ นงาน

160.90

20.1

132.99

14.0

112.54

11.0

กําไรสุ ทธิ

150.49

18.8

84.83

8.9

63.77

6.2

กําไรขั5นต้นของบริ ษทั ฯในระหว่างปี 2556-2558 จํานวน (0Z.*3 ล้านบาท ((=.3( ล้านบาท และ ((*.QF ล้าน
บาท ตามลําดับ คิ ด เป็ นอัต รากํา ไรขั5น ต้นร้ อยละ (3.F ร้ อ ยละ (0.M และร้ อ ยละ (*.= ตามลํา ดับ โดยสาเหตุ หลัก ที
อัตราส่วนกําไรขั5นต้นในปี (223 ลดลง เมือเทียบกับปี (22F และปี (22= มีปัจจัยหลักจากการทีบริ ษทั ฯเข้าลงทุนในบริ ษทั
ย่อย ซึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยยังขาดทุนและกําไรขั5นต้นยังติดลบ และสํานักงานประกันสังคมขอปรับลดอัตรา
การจ่ ายค่าบริ การทางการแพทย์ของผูป้ ่ วยในซึ งป่ วยด้วยโรคที มี ค่าใช้จ่ า ยสู งค้างจ่ ายของปี 2556 ซึ งบริ ษทั ฯบันทึ ก
ปรั บปรุ งโดยการปรั บเพิ มต้นทุ นในปี 2558 รวมทั5งการขยายคลิ นิก เฉพาะทาง ทําให้มีค่าใช้จ่ ายด้านการแพทย์และ
พยาบาลเพิมเติม
รายได้ อนื
รายได้อื นเป็ นรายได้ที ไม่ เ กี ยวข้อ งกับ การให้ บ ริ การรั ก ษาพยาบาลโดยตรง ประกอบด้ว ย รายได้ค่ า
สาธารณูปโภค รายได้ค่าเช่ารับ รายได้ดอกเบี5ยรับ และรายได้อืนๆ โดยในระหว่างปี (22=-(223 บริ ษทั ฯมีรายได้อืนเป็ น
จํานวน Q.*M ล้านบาท 3.2M ล้านบาท และ 10.61 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราส่วนร้อยละ Z.2 ร้อยละ Z.M และร้อยละ
*.Z ตามลําดับ
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ ายในการบริ หารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับพนักงานและผูบ้ ริ หาร ค่าเสื อมราคา ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค เป็ นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายเกียวกับบุคลากรและผูบ้ ริ หาร เป็ นค่าใช้จ่ายหลัก คิดเป็ นสัดส่ วนเฉลียร้อยละ =0.(
ของค่าใช้จ่ายในการบริ หารทั5งหมด
ปี (22=-(223 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน =M.(3 ล้านบาท M0.30 ล้านบาท และ *Z3.MQ ล้านบาท
ตามลําดับ โดยการเพิมขึ5นของค่าใช้จ่ายในการบริ หารส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิมจํานวนพนักงานเพือรองรับการเติบโต
ของบริ ษทั ฯและการเพิมขึ5นของจํานวนผูป้ ่ วยทุกๆปี
ทั5งนี5 สัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารเปรี ยบเทียบกับรายได้จากกิจการโรงพยาบาล คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 3.=
ร้อยละ M.M และร้อยละ *Z.= ในระหว่างปี (22=-(223 ตามลําดับ โดยสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิมขึ5น เนื องจาก
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งระบบการบริ หารงานและระบบควบคุมภายใน รวมถึงเพิมกิ จกรรมทางการตลาดเชิงรุ ก และ
ค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ฯมีตน้ ทุนทางการเงิ นสําหรับเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น และบริ ษทั ที เกี ยวข้องกัน โดยในระหว่างปี
(22=-(223 เป็ นจํานวน M.FM ล้านบาท (=.** ล้านบาท และ 0Q.3F ล้านบาท ตามลําดับ ทั5งนี5 ภาระต้นทุนทางการเงินที
เพิมขึ5 น อย่างมี นัยสําคัญในปี (22F เมื อเปรี ยบเที ยบกับ ปี (22= เป็ นผลจากบริ ษทั ฯกู้ยืมเงิ นจากสถาบัน การเงิ นเพื อ
สนับสนุนการลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี (22F นอกจากนี5 ต้นทุนทางการเงินทีเพิมขึ5นในปี (22F-(223 ยังเป็ นผล
จากการรวมต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั ย่อยตามงบการเงินรวม ภายหลังจากบริ ษทั ฯถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยจํานวนร้อยละ
2(.*F ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ในปี (22F รวมทั5งการปรับโครงสร้างรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยดําเนิ นการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเพือคืนเงินกูย้ ืมบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ส่ งผลให้ภาระดอกเบี5ยจ่ายของบริ ษทั ฯเพิม
สูงขึ5น เนืองจาก อัตราดอกเบี5ยเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินสูงกว่าอัตราดอกเบี5ยเงินกูย้ มื บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
ภาษีเงินได้
ในระหว่างปี (22Q-(22F บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิประโยชน์จากการได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มการลงทุน พ.ศ. (2(Z ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที *02* (() / (22Q โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้อยละ *ZZ ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีดินและ
เงิ นทุนหมุนเวียน มีกาํ หนดระยะเวลา 0 ปี นับแต่วนั ที เริ มมีรายได้ โดยโครงการลงทุนทีได้รับการส่ งเสริ ม ได้แก่ การ
ลงทุนในอาคาร C ของโรงพยาบาลราชธานี ซึ งเริ มมีรายได้ต5 งั แต่ปี (22Q โดยช่วงทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน กําไรที
เกิดจากการดําเนินงานของอาคารผูป้ ่ วย C ได้รับยกเว้นภาษี แต่กาํ ไรทีเกิดจากการดําเนิ นงานของอาคารผูป้ ่ วยเดิม ได้แก่
อาคาร A และ B จะยังมีภาระต้องเสี ยภาษีนิติบุคคล โดยค่าใช้จ่ายภาษีในปี (22=-(223 เป็ นจํานวน Q.3* ล้านบาท 0Z.=Q
ล้านบาท และ (Q.2( ล้านบาท ตามลําดับ ซึงค่าใช้จ่ายภาษีทีเพิมขึ5นอย่างมีนยั สําคัญในปี (22F เป็ นผลจากสิ ทธิ ประโยชน์
ภาษีนิติบุคคลในโครงการดังกล่าวหมดอายุ
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กําไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุทธิในปี (22=-(223 จํานวน *2Z.QM ล้านบาท 3Q.30 ล้านบาท และ 63.77 ล้านบาท ตามลําดับ
คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ *3.3 ร้อยละ 3.M และร้อยละ =.( ตามลําดับ ซึงแนวโน้มอัตรากําไรสุ ทธิ ลดลงตั5งแต่ปี (22=
ซึ งเป็ นผลสื บเนื องมาจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที เพิมขึ5นดังที ได้กล่าวมาแล้ว โดยสัดส่ วนต้นทุนในการประกอบ
กิจการโรงพยาบาลเมือเปรี ยบเทียบกับรายได้รวมปี (22=-(223 อยูท่ ีร้อยละ F*.0 ร้อยละ F=.* และ ร้อยละ F3.Q ตามลําดับ
ในขณะทีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเมือเปรี ยบเทียบกับรายได้รวมปี (22=-(223 มีสดั ส่วนร้อยละ 3.= ร้อยละ M.M และร้อยละ
*Z.= ตามลําดับ โดยการลดลงของกําไรสุทธิเป็ นผลจากปั จจัยหลักดังต่อไปนี5
•

สัดส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิมขึ5น เนื องจาก อัตราการมา
ใช้บริ การของผูป้ ่ วยประกันสังคมเพิมสูงขึ5น

•

สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) หมดอายุในปี 2557

•

การลงทุนในบริ ษทั ย่อยในปี 2557 ซึงผลการดําเนินงานในปี (22F-(223 ยังอยูใ่ นสภาวะขาดทุน

.%

วิเคราะห์ ฐานะการเงิน

.%.

สินทรัพย์

สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯแบ่งออกเป็ น ( ประเภท ประกอบด้วย สิ นทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสด ลูกหนี5 การค้า
และลูกหนี5อืน สิ นค้าคงเหลือ เป็ นต้น และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ทีดินอาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิ ยม เงินมัดจํา
ค่าที ดิน เป็ นต้น โดยสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 มีจาํ นวน =*0.FQ ล้านบาท
*,*0=.3( ล้านบาท และ *,ZF2.FZ ล้านบาท ตามลําดับ โดยการขยายตัวของสิ นทรัพย์เฉลียต่อปี อยูท่ ีร้อยละ 0(.Q ซึ งหาก
พิจารณาในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่าการขยายตัวของสิ นทรัพย์จะเพิมขึ5นสูงสุดในช่วงปี (22F เนืองจาก การรวมสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ย่อยเข้ามาแสดงในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯภายหลังจากการเข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 2(.*F
ในปี (22F
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 จํานวน *QQ.2= ล้านบาท (FZ.3( ล้านบาท และ
(0Z.M( ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีสัดส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมปี (22=-(223 อยูท่ ีร้อยละ (0.= ร้อยละ
(0.3 และร้อยละ (*.2
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 จํานวน Q=M.*3 ล้านบาท 3=2.MM ล้านบาท
และ 3QQ.F3 ล้านบาท ตามลําดับ ทั5งนี5 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภททีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นรายการทีมีสัดส่ วน
สูงสุดในกลุ่มสิ นทรัพย์ โดย ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 โดยมีสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวมร้อยละ F*.0 ร้อย
ละ ==.* และ ร้อยละ =F.* ตามลําดับ ทั5งนี5 สัดส่ วนของสิ นทรัพย์ประเภทดังกล่าวต่อสิ นทรัพย์รวมลดลงตั5งแต่ปี (22=
จากการทยอยตัดจ่ายค่าเสื อมราคา รวมทั5งบริ ษทั ฯไม่มีการลงทุนในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่าสู งในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี5 บริ ษทั ฯมีค่าความนิยม ณ วันที 0* ธันวาคม (22F และ (223 จํานวน 33 ล้านบาท เนื องจาก จากการเข้าลงทุน
ซื5อหุน้ ในบริ ษทั ย่อยร้อยละ 2(.*F ในปี (22F ซึงเป็ นสัดส่วนต่อสิ นทรัพย์รวมร้อยละ F.3 ร้อยละ 3.(
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 บริ ษทั ฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นจํานวน =.(= ล้าน
บาท 12.20 ล้านบาท และ *Q.32 ล้านบาท ตามลําดับ
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ลูกหนีสE ํานักงานประกันสังคม
ลูกหนี5 สาํ นักงานประกันสังคม เกิดจากลูกหนี5 ทีเรี ยกเก็บเงินและรอการจ่ายชําระจากสํานักงานประกันสังคม
จากการให้บริ การตรวจรักษาผูป้ ่ วยตามสิ ทธิโครงการประกันสังคมซึงแบ่งออกเป็ น ( ประเภทหลัก ได้แก่
(*) ลูกหนี5 สาํ นักงานประกันสังคมซึ งอ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริ การ ได้แก่ (*.*) อ้างอิงสถิติผูป้ ่ วยในที ป่ วย
ด้วยโรคทีมีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW มากกว่าหรื อเท่ากับ () ซึงเริ มใช้ต5 งั แต่ปี (222 และ (*.() อ้างอิงสถิติผปู ้ ่ วยทีมีภาระเสี ยง
ทั5งนี5 สํานักงานประกันสังคมจะเก็บรวบรวมข้อมู ลสถิ ติผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาลที เข้าร่ วมโครงการประกันสังคมทัว
ประเทศเพือใช้ในการคํานวณการจ่ายค่าบริ การส่วนเพิมดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลแต่ละแห่งในภายหลัง ซึงบริ ษทั ฯจะใช้
สมมุติฐานทีเหมาะสมในการประมาณการรายได้ทีบริ ษทั ฯคาดว่าจะได้รับในแต่ละงวด
(() ลูกหนี5สาํ นักงานประกันสังคมค่าบริ การเหมาจ่ายเบื5องต้น ได้แก่ ลูกหนี5รอการชําระจากอัตราค่าบริ การเหมา
จ่าย ซึงสํานักงานประกันสังคมจะแบ่งจ่ายเงินให้แก่บริ ษทั ฯเป็ นรายเดือนตามจํานวนผูป้ ระกันตนเฉลีย
อย่างไรตาม บริ ษทั ฯจัดประเภทการรอรับชําระเงินภายใต้โครงการประกันสังคมบางกรณี เป็ นลูกหนี5 การค้า ซึ ง
ได้แก่ กรณี รักษาพยาบาลโดยแพทย์ผูเ้ ชี ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง ซึ งเป็ นการเบิ กนอกเหนื อเหมาจ่าย อาทิ เช่น การฟอก
เลื อ ดด้ว ยไตเที ย ม การให้เ คมี บ ําบัด แก่ ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง การผ่า ตัดหัว ใจแบบเปิ ด การผ่า ตัด ใส่ อ วัยวะเที ย มในการ
บําบัดรักษาโรค เป็ นต้น ซึ งภายหลังการให้บริ การรักษา บริ ษทั ฯจะส่ งเอกสารหลักฐานการให้บริ การเพือประกอบการ
เบิกค่าบริ การจากสํานักงานประกันสังคมต่อไป
โดยลูกหนี5สาํ นักงานประกันสังคม ณ วันที 0* ธันวาคม ปี (22= (22F และ (223 จํานวน F3.=2 ล้านบาท *02.(*
ล้านบาท และ *Z=.F2 ล้านบาท ตามลําดับ โดยลูกหนี5 สาํ นักงานประกันสังคม ในปี (22F เพิมขึ5นสู ง เป็ นผลมาจากการ
รวมบริ ษทั ย่อยเข้ามาในงบการเงินรวมปี (22F ภายหลังเข้าลงทุนซื5อหุน้ บริ ษทั ย่อยร้อยละ 2(.*F ของทุนจดทะเบียนชําระ
แล้วทั5งหมด รวมทั5งยังเป็ นผลกระทบจากการจ่ายเงินให้แก่โรงพยาบาลภายใต้โครงการประสังคมล่าช้ากว่ากําหนด โดย
สํานักงานประกันสังคมจ่ายลูกหนี5 สาํ นักงานประกันสังคมกรณี AdjRW≥2 คงค้างสะสมของปี (22= และ (22F ไปจ่าย
ชําระจริ งในปี (223 นอกจากนี5 สําหรับลูกหนี5สาํ นักงานประกันสังคม บริ ษทั ฯมีนโยบายการตั5งค่าเผือหนี5 สงสัยจะสู ญทั5ง
จํานวนหากค้างชําระเกิน ( ปี
รายละเอียดข้อมูลลูกหนี5สาํ นักงานประกันสังคม ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 แสดงตามตาราง
ดังต่อไปนี5
ณ วันที % ธันวาคม
ลูกหนีสE ํ านักงานประกันสั งคม
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2556

2557

2558

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ภาระเสี ยง

40.77

68.06

49.73

37.54

52.07

50.79

AdjRW≥2
เหมาจ่าย

15.16
3.98

25.30
6.64

80.91
4.57

61.08
3.45

49.31
5.38

48.10
5.25

รวม

59.91

100.00

135.21

100.00

106.75

100.00
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ลูกหนีกE ารค้ า
บริ ษทั ฯมีลูกหนี5การค้าสุทธิ ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 เท่ากับ 0=.*Z ล้านบาท 3*.3F ล้านบาท
และ FQ.ZM ล้านบาท ตามลําดับ โดยลูกหนี5 การค้าเพิมขึ5นอย่างต่อเนื อง เป็ นผลจากการขยายตัวของรายได้จ ากการ
รักษาพยาบาลของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาจากระยะเวลาเก็บหนี5 เฉลียของบริ ษทั ฯณ วันที 0*
ธันวาคม (220 (22Q และ (222 เท่ากับ 00 วัน 0( วัน และ (F วัน ตามลําดับ ซึงมีแนวโน้มลดลงตามลําดับ ซึ งเป็ นไปตาม
นโยบายของบริ ษทั ฯในการกําหนดระยะเวลาการชําระหนี5 0Z วัน ในขณะทีสัดส่วนลูกหนี5การค้าค้างชําระไม่เกิน 0 เดือน
เพิมขึ5นจากร้อยละ 3(.Z ในปี (22Q เป็ นร้อยละ 3=.0 ในปี (222 โดยการทีระยะเวลาเก็บหนี5 เฉลียลดลงและสัดส่ วนลูกหนี5
ค้างชําระไม่เกิน 0 เดือนเพิมขึ5น เป็ นผลจาก บริ ษทั ฯมีนโยบายการติดตามการชําระเงินลูกหนี5อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศ เพือช่วยในการควบคุมและบริ หารลูกหนี5 ให้เป็ นไปตามนโยบายการเก็บหนี5 ของ
บริ ษทั ฯทีได้วางไว้ ทั5งนี5 บริ ษทั ฯมีการกําหนดนโยบายการให้เครดิตทางการค้าแก่ลูกหนี5 คู่สัญญา โดยมีระยะเวลา 0Z-=Z
วัน และจะตั5งค่าเผือหนี5 สงสัยจะสู ญทั5งจํานวน ในกรณี ทีลูกหนี5 คา้ งชําระนานเกิน * ปี ในขณะที กลุ่มลูกหนี5 สํานักงาน
หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ กรมบัญชี กลาง กองทุ นเงิ นทดแทนผูป้ ระสบภัยจากการทํางาน และลูกหนี5 ต5 งั เบิ กจาก
หน่วยงานภาครัฐอืนๆ ซึงบริ ษทั ฯจะตั5งค่าเผือหนี5สงสัยจะสูญทั5งจํานวนหากค้างชําระเกิน ( ปี
กรณี การตัดหนี5 สูญ ฝ่ ายการเงินจะดําเนิ นการติดตามส่ งจดหมายแจ้งต่อลูกหนี5 ทีมีปัญหา และหากไม่สามารถ
เรี ยกชําระหนี5 ได้ จะต้องขออนุ มตั ิจากผูบ้ ริ หารเพือตัดจําหน่ ายหนี5 สูญจากบัญชี ลูกหนี5 โดยกรณี หนี5 ทีมีมูลค่าสู งกว่า *
แสนบาทต่อราย ต้องฟ้ องศาลบังคับคดีถึงทีสุดจึงจะตัดลูกหนี5ได้
ยอดคงเหลือลูกหนี5 การค้า ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 แยกรายละเอียดตามอายุลูกหนี5 การค้า
แสดงตามตารางดังนี5
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ
16.85
46.7

ลูกหนีกE ารค้ า
ลูกหนี5การค้าทีอยูใ่ นกําหนดชําระ
ลูกหนี5การค้าแยกตามอายุหนี5 ทีค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน

ณ วันที 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2557
2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
49.27
60.2
25.35
34.2

11.49
3.30

31.8
9.1

22.01
5.06

26.9
6.2

23.32
6.43

31.5
8.7

มากกว่า 6 - 9 เดือน
มากกว่า 9 เดือนขึ5นไป
รวมลูกหนี5 การค้า

1.18
4.70
37.52

3.3
13.0
103.9

4.05
3.26
83.64

5.0
4.0
102.2

6.61
12.84
74.55

8.9
17.3
100.6

หัก : ค่าเผือหนี5 สงสัยจะสู ญ

-1.43

-3.9

-1.78

-2.2

-0.46

-0.6

รวมลูกหนีกE ารค้ ากิจการทีไม่ เกียวข้ องกัน - สุ ทธิ

36.10

100.0

81.87

100.0

74.09

100.0

โดยลูกหนี5การค้าทีอยูใ่ นกําหนดชําระปี (22F เพิมขึ5นค่อนข้างสู ง เมือเปรี ยบเทียบกับปี (22= เนื องจาก ในช่วง
ปลายปี (22F บริ ษทั มีลูกหนี5การค้าจากการให้บริ การฉี ดวัคซีนแก่พนักงานของบริ ษทั เอกชนรายหนึ งมูลค่าจํานวน (0.M=
ล้านบาท ซึ งได้รับชําระเงิ นในปี (223 นอกจากนี5 ลูกหนี5 การค้าที ค้างชําระมากกว่า M เดื อนขึ5นไป ในปี (223 เพิมขึ5 น
เนืองจาก การค้างชําระนานของลูกหนี5การค้าภายใต้โครงการประกันสังคม กรณี การให้เคมีบาํ บัดแก่ผปู ้ ่ วยโรคมะเร็ ง การ
เบิ กอุปกรณ์ในการผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด การผ่าตัดใส่ อวัยวะเที ยมในการบําบัดรักษาโรค ซึ งสํานักงานประกันสังคม
เปลียนระบบการยืนข้อมูลมาใช้ระบบ E-Claim จากเดิมใช้การยืนเอกสาร ซึ งสํานักงานประกันสังคมขอโรงพยาบาลใน
โครงการรอเบิกภายใต้ระบบใหม่ซึงเริ มใช้ในช่วงครึ งหลังปี (223 ทําให้หนี5ดงั กล่าวค้างชําระนาน
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ลูกหนีอE นื
ลูกหนี5อืนของบริ ษทั ฯเป็ นลูกหนี5ทวไปซึ
ั
งไม่เกียวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดย ณ วันที
0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 บริ ษทั ฯมีลูกหนี5 อืนเป็ นจํานวน 0.ZQ ล้านบาท F.88 ล้านบาท และ 7.78 ล้านบาท
ตามลําดับ
สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ฯ ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 อยูท่ ี *M.(= ล้านบาท 0Z.== ล้านบาท และ
(Q.(0 ล้านบาท ตามลําดับ ตลอดช่วงปี (22=-(223 มีระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลียอยู่ที *( วัน โดยมีรายละเอียดสิ นค้า
คงเหลือแต่ละประเภทแสดงดังตารางต่อไปนี5

สิ นค้ าคงเหลือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

ณ วันที 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2557

2558

ยาและเวชภัณฑ์
เวชภัณฑ์เอ็กซเรย์
เวชภัณฑ์ห้องทดลอง

ล้ านบาท
18.02
0.04
1.20

ร้ อยละ
93.6
0.2
6.2

ล้ านบาท
29.16
0.11
1.39

ร้ อยละ
95.1
0.3
4.5

ล้ านบาท
22.28
0.11
1.85

ร้ อยละ
91.9
0.5
7.6

รวม

19.26

100.0

30.66

100.0

24.23

100.0

บริ ษทั ฯตั5งสํารองสิ นค้าคงเหลือเสื อมสภาพจากการหมดอายุในระดับตํา เนื องจาก บริ ษทั ฯมีการบริ หารสิ นค้า
คงคลังอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั5งมีการกําหนดให้เจ้าหน้าทีประจําคลังสิ นค้าและห้องยาต้องทําการตรวจสอบยาและ
เวชภัณฑ์ ในคลังสิ นค้าและหอผูป้ ่ วยทุกเดือน นอกจากนี5 บริ ษทั ฯมีสายสัมพันธ์ทีดีกบั ผูจ้ ดั จําหน่ายยา จึงสามารถเปลียน
คืนยาทีใกล้หมดอายุกบั ผูจ้ ดั จําหน่ายได้
ค่ าความนิยม
ในปี (22F บริ ษทั ฯได้ตดั สิ นใจเข้าลงทุนในบริ ษทั โรจนเวช จํากัด โดยได้เข้าซื5อหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิม จํานวน *(
ล้านหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2(.*F ราคาหุน้ ละ *Z.2Z บาท โดยใช้เงินลงทุนทั5งสิ5น *(= ล้านบาท ซึงการลงทุนดังกล่าว
ทําให้เกิดค่าความนิ ยม ที เป็ นผลจากมูลค่าเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (ภายหลังการปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์)
ในบริ ษทั ย่อย โดย ณ วันที 0* ธันวาคม (22F และ (223 บริ ษทั ฯมีค่าความนิ ยมอยู่ที 33.0Z ล้าน และ 3F.3Z ล้านบาท
ตามลําดับ จากการทดสอบค่าความนิยมของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยการประเมินมูลค่าหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยตาม
วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) พบว่าค่าความนิยมของเงินลงทุนดังกล่าวไม่ดอ้ ยค่า
เงินลงทุนระยะยาว
ณ วันที 0* ธันวาคม (22= บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริ ษทั เวลเนส ซิ ต5 ี จํากัด (“เวลเนส”) จํานวน Q.2Z
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 0.F2 ของทุ นชําระแล้วของเวลเนส ซึ งประกอบกิ จการศู นย์ดูแลผูส้ ู งอายุ และที พัก
สําหรั บคนวัยเกษี ยณ โดยเวลเนสได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์ มหาอุทกภัยในปี (22Q ทําให้ในปี (22F
ผูบ้ ริ หารได้ตดั สิ นในหยุดดําเนินงานเชิงพาณิ ชย์ ดังนั5น บริ ษทั ฯจึงได้ต5 งั สํารองเงินลงทุนดังกล่าวไว้เต็มจํานวนในปี (22F
ทําให้ไม่มีมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวแสดงในงบการเงินรวมปี (22F-(223
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ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ในระหว่างปี (22=-(223 บริ ษทั ฯมุ่งเน้นลงทุนในเครื องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพือเพิมศักยภาพในการ
ให้บริ การ รวมถึงการซื5อทีดินเพิมเติมในบริ เวณติดกับพื5นทีโรงพยาบาลราชธานีและปรับปรุ งอาคารและสิ งปลูกสร้างเพือ
รองรับโอกาสขยายธุรกิจในอนาคต โดย ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 บริ ษทั ฯมีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
เป็ นจํานวน Q0F.Q0 ล้านบาท F2*.03 ล้านบาท และ F(*.FM ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งการเพิมขึ5นอย่างมีนยั สําคัญระหว่างปี
(22F เมือเปรี ยบเทียบกับปี (22= ซึงเป็ นผลมาจากการเข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อยระหว่างปี (22F สัดส่ วนร้อยละ 2(.*F ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ซึงบริ ษทั ฯต้องแสดงทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อยเป็ นสิ นทรัพย์ตามงบการเงินรวม
ของบริ ษทั ฯ
เงินมัดจําค่ าทีดิน
บริ ษทั ฯทําสัญญาจะซื5 อจะขายทีดินรวม 3 แปลง พื5นทีรวม 15-3-70 ไร่ ในบริ เวณติดกับพื5นทีของโรงพยาบาล
ราชธานี เพือการขยายพื5นที การให้บริ การในอนาคต โดยทยอยชําระเงินมัดจําค่าทีดิ นตั5งแต่ปี (22Q ถึง (223 ปี ละ =.Q0
ล้านบาท โดยจะชําระค่าที ดิ นส่ วนที เหลือพร้อมทยอยรับโอนที ดิ นทั5งหมดในตุลาคม (22M โดย ณ วันที 0* ธันวาคม
(22= (22F และ (223 บริ ษทั ฯมีเงิ นมัดจําค่าทีดิ นสะสมเป็ นจํานวนรวม 19.28 ล้านบาท 15.75 ล้านบาท และ 22.18
ล้านบาท ตามลําดับ ทั5งนี5 บริ ษทั ฯรับโอนที ดินบางส่ วน มูลค่า M.M= ล้านบาท ระหว่างปี (22F ส่ งผลให้มูลค่าเงิ นมัดจํา
สะสมลดลงในปี (22F เมือเปรี ยบเทียบกับปี (22= (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อ “5.1.3 – ที ดินรับโอน
ในอนาคต”)
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการแสดงผลแตกต่างชัวคราวระหว่าง การประเมินภาษีจากกําไรทางบัญชีกบั
กําไรตามเกณฑ์ภาษีอากร ทั5งนี5 ผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าวของบริ ษทั ฯส่ วนใหญ่เกิดจากรายการค่าเผือหนี5 สงสัยจะสู ญ
และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ซึ งเป็ นค่าใช้จ่ายทางบัญชีแต่ไม่นบั เป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี ทําให้มูลค่าภาษีทีจ่าย
จริ งสูงกว่ามูลค่าภาษีทางบัญชีซึงคํานวณจากกําไรก่อนหักภาษีในงบการเงิน บริ ษทั ฯจึงแสดงผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว
เป็ นสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน โดย ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีเป็ นจํานวน 2.=Z ล้านบาท =.FM ล้านบาท และ 8.22 ล้านบาท ตามลําดับ
.%.: หนีสE ิน
หนี5 สินของบริ ษทั ฯแบ่ งออกเป็ น ( ประเภทคื อ หนี5 สินหมุนเวียน และหนี5 สินไม่หมุนเวียน ซึ ง ณ วันที 0*
ธันวาคม (22= (22F และ (223 บริ ษทั ฯมีหนี5สินหมุนเวียน จํานวน *F(.M2 ล้านบาท Q2=.FZ ล้านบาท และ 0QM.QQ ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยสัดส่วนหนี5สินหมุนเวียนต่อหนี5สินรวมปี (22=-(223 อยูท่ ีร้อยละ (3.( ร้อยละ QZ.( และร้อยละ 0(.2
หนี5 สินไม่หมุนเวียน ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 อยูท่ ี *0Q.F= ล้านบาท 0MM.Q( ล้านบาท และ
Q2*.*0 ล้านบาท ตามลําดับ โดยหนี5 สินหลัก ได้แก่ เงินกูย้ ืมระยะยาว ซึ งมีสัดส่ วนสู งสุ ดในหนี5 สินรวม โดย ณ วันที 0*
ธันวาคม (22= (22F และ (223 อยูท่ ีร้อยละ (Q.Q ร้อยละ 0M.2 และ ร้อยละ 2(.0 ตามลําดับ เป็ นผลจากบริ ษทั ฯกูย้ ืมเพือ
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี (22F และจากการนับรวมภาระเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นภาระหนี5 รวมของ
บริ ษทั ฯ
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เจ้ าหนีกE ารค้ า
ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 บริ ษทั ฯมีเจ้าหนี5การค้าเป็ นจํานวน 87.41 ล้านบาท *Q2.0Z ล้านบาท
และ **Z.=Z ล้านบาท ตามลําดับ โดยเจ้าหนี5การค้าปี (22F เพิมสู งขึ5นในอัตราร้อยละ ==.( เมือเทียบกับปี (22= เนื องจาก
บริ ษทั ฯรวมเจ้าหนี5การค้าของบริ ษทั ย่อยเข้ามาในงบการเงินรวมในปี (22F ประกอบกับช่วงปลายปี (22F บริ ษทั มีเจ้าหนี5
คงค้างจากการสังซื5อวัคซีนเพือมาบริ การให้แก่พนักงานของบริ ษทั เอกชนรายหนึง ทําให้ยอดคงค้างสิ5นปี (22F สูงขึ5นกว่า
ปี ก่อนหน้า ทั5งนี5 ระยะเวลาชําระหนี5 เฉลียของบริ ษทั ฯ ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 คิดเป็ น QQ วัน 23 วัน
และ 2F วัน ตามลําดับ
เจ้ าหนีอE นื
เจ้าหนี5 อืน ได้แก่ เจ้าหนี5 ค่าซื5 อสิ นทรัพย์ ค่าตกแต่ง เป็ นต้น โดย ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223
บริ ษทั ฯมีเจ้าหนี5 อืน จํานวน 00.QQ ล้านบาท F*.23 ล้านบาท และ FQ.(M ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งการเพิมขึ5นอย่างมี
นัยสําคัญในปี (22F เมือเปรี ยบเทียบกับปี (22= เป็ นผลจากการเข้าลงทุนถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยระหว่างปี (22F ซึ งบริ ษทั ฯ
ต้องแสดงเจ้าหนี5อืน ของบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าหนี5ในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ( แห่ง โดย ณ วันที 0* ธันวาคม (223 มีมูลค่าวงเงินกูย้ มื
รวม M(0.(Q ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น วงเงินเบิกเกินบัญชี 36 ล้านบาท วงเงินกูร้ ะยะสั5น 57 ล้านบาท และวงเงินกูร้ ะยะยาว
FMM.(Q ล้านบาท และวงเงินคํ5าประกัน 31 ล้านบาท ซึงบริ ษทั ฯจะใช้เงินกูย้ มื ระยะสั5นเพือบริ หารเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนิ นธุรกิจ ในขณะวัตถุประสงค์ของเงินกูร้ ะยะยาวส่ วนใหญ่ถูกใช้เพือการก่อสร้างอาคารผูป้ ่ วยเพิมเติมและลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย ซึงวงเงินทั5งหมดมีหลักประกันเป็ นทีดินและอาคารโรงพยาบาลของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 บริ ษทั ฯมีเงิ นกูย้ ืมระยะสั5นจากสถาบันการเงินคงค้างเป็ นจํานวน
3.Z2 ล้านบาท 2.0= ล้านบาท และ *M.ZF ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะที ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 มีเงินกู้
ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นคงค้างเป็ นจํานวน *QM.=( ล้านบาท 448.81 ล้านบาท และ 2=(.F0 ล้านบาท ตามลําดับ
โดยเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินทีเพิมขึ5นอย่างมีนยั สําคัญในปี (22F เมือเปรี ยบเทียบกับปี (22= เป็ นผลจากบริ ษทั ฯกูย้ ืม
เพือลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี (22F และจากการนับรวมภาระเงินกูย้ มื ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นภาระหนี5รวมของ
บริ ษทั ฯส่วนเงินกูย้ มื ระยะยาวปี (223 เพิมขึ5นจากปี (22F ในอัตราร้อยละ (2.Q สื บเนื องจากรายการกูย้ ืมสถาบันการเงิน
เพือจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั5นจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินกู้ยมื จากกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี (22F บริ ษทั ฯกูย้ ืมเงิ นบางส่ วนจากกิจการทีเกียวข้องกันเพือใช้ในการบริ หารสภาพคล่อง โดยมี
ยอดคงค้าง ณ วันที 0* ธันวาคม (22F เป็ นจํานวน *Q(.Z3 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในปี (223 บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการชําระคืน
เงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้วทั5งจํานวน
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
หนี5 สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของบริ ษทั ฯคํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ งประมาณการ
จากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี5ยของพันธบัตรรัฐบาลทีครบ
กําหนดในเวลาใกล้เคียงกับกําหนดชําระหนี5สินดังกล่าว โดยกระแสเงินสดทีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจาก
ปั จจัยที เกียวข้อง อาทิเช่น อัตราเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน สวัสดิการพนักงาน เป็ นต้น
ทั5งนี5 ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็ นจํานวน (=.23 ล้านบาท
(3.FZ ล้านบาท และ (M.2Z ล้านบาท ตามลําดับ
ภาระผูกพันและหนีสE ินทีอาจจะเกิดขึนE
ณ วันที 0* ธันวาคม (223 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันและหนี5 สินที อาจจะเกิ ดขึ5นเป็ นจํานวน MZ.=* ล้านบาท โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นภาระผูกพันตามสัญญาจะซื5 อจะขายทีดินทีต้องจ่ายในอนาคต โดยมีจาํ นวน 47.49 ล้านบาท ทั5งนี5 คาดว่า
บริ ษทั ฯจะจ่ายเงิ นครบทั5งจํานวนและรับโอนทีดิ นทั5งหมดภายในปี (22M (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อ
“5.1.3 – ทีดินรับโอนในอนาคต”) ในขณะทีภาระผูกพันอืนๆ ได้แก่ หนังสื อคํ5าประกันธนาคาร ภาระผูกพันตามสัญญา
ซ่อมบํารุ ง ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างทรัพย์สิน ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การ และภาระผูกพันค่าทีปรึ กษา
การจัดทํารายงานด้านสิ งแวดล้อม ซึ ง ณ วันที 0* ธันวาคม (223 ภาระผูกพันดังกล่าวจํานวน 00.FF ล้านบาท 6.37 ล้าน
บาท 2.59 ล้านบาท Z.(= ล้านบาท และ Z.*0 ล้านบาท ตามลําดับ
.%.% ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นจํานวน 0Z=.Z0 ล้านบาท (3Z.=M ล้านบาท
และ 275.12 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งเหตุผลทีบริ ษทั ฯมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลง แม้วา่ ผลการดําเนิ นงานจะยังสามารถทํา
กําไรได้ดีอย่างต่อเนือง เนืองจาก บริ ษทั ฯมีการจ่ายปั นผลอย่างต่อเนืองตลอดช่วงปี (22=-(223
นอกจากนี5ในปี (223 บริ ษทั ฯได้พิจารณาปรับโครงสร้างส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพือเตรี ยมความพร้อมในการเข้าจด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ งที ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯครั5งที */(223 เมือวันที (M มกราคม (223 มีมติ
อนุมตั ิการดําเนินการ ดังนี5
o เปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้จากหุ ้นละ *Z.ZZ บาท เป็ นหุ ้นละ *.ZZ บาท เป็ นผลให้จาํ นวนหุ ้นเพิมขึ5นจาก
M,=Q3,=ZZ หุน้ เป็ น M=,Q3=,ZZZ หุน้
o เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 0ZZ.ZZ ล้านบาท เพือรองรับการเตรี ยมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการ
เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไป
o จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ น
้ ทีออกใหม่ จํานวน *(3,2*Q,QZ* บาท หุ ้นละ * บาท เป็ นผลให้ทุนจดทะเบียนชําระ
แล้วเพิมขึ5นเป็ น ((2,ZZZ,QZ* บาท และจํานวนหุน้ จดทะเบียนเพิมขึ5นเป็ น ((2,ZZZ,QZ* หุน้
o จัดสรรกําไรสะสมเพือจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นสดเป็ นจํานวน Q3.(Q ล้านบาท เพือเป็ นผลตอบแทนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ และจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดเป็ นจํานวน *Q.(3 ล้านบาท เพือรองรับการจ่ายภาษีเงินปั นผลจาก
การจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ ทีออกใหม่ขา้ งต้น รวมเงินปั นผลทั5งสิ5น *M*.ZQ ล้านบาท
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.N

วิเคราะห์ โครงสร้ างทางการเงิน
อัตราส่วนนโยบายการเงินหลักของบริ ษทั ฯณ วันที 0* ธันวาคม (22= (22F และ (223 แสดงดังนี5
- อัตราส่วนหนี5สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อยูใ่ นระดับ *.Z* เท่า 0.Z2 เท่า และ (.M* เท่า ตามลําดับ
- อัตราส่ วนหนี5 สินที มี ภาระดอกเบี5 ยต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น อยู่ในระดับ Z.2( เท่ า *.=( เท่า และ (.*( เท่ า
ตามลําดับ
- อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี5ย อยูใ่ นระดับ (*.=Q เท่า =.ZQ เท่า และ 2.Q0 เท่า ตามลําดับ

เมือพิจารณาจากหนี5 สินของบริ ษทั ฯเที ยบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น พบว่าในปี (22F และ (223 อยู่ในระดับสู ง ดัง
แสดงในอัตราส่ วนหนี5 สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เนื องจาก บริ ษทั ฯกูย้ ืมจากสถาบันการเงินมาเพือลงทุนในบริ ษทั ย่อยใน
ระหว่างปี (22F รวมทั5งภายหลังการเข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯต้องรวมภาระเงิ นกู้ยืมของบริ ษทั ย่อยเข้ามาเป็ น
หนี5สินรวมของบริ ษทั ฯในงบการเงินรวมเพิมขึ5น
โดยจากหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นประจํา ปี (22F และ (223 บริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อ ยไม่ส ามารถดํารง
อัตราส่วนหนี5สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ให้เป็ นไปตามเงือนไขทีสถาบันการเงินกําหนด โดยธนาคารจะพิจารณาการดํารง
สัดส่วนดังกล่าวจากข้อมูลในงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปี ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดย
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางด้านล่าง
อัตราส่ วนหนีสE ิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (เท่ า)
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย

เงือนไขทีสถาบัน
การเงินกําหนด
(.Z0
*.2Z และ (.20

งบการเงินเฉพาะ
กิจการปี :&&'
2.31
5.28

งบการเงินเฉพาะ
กิจการปี :&&D
(.Z2
17.27

อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ หนังสื อขอผ่อนผันการปฎิ บัติตามเงื อนไขการดํารงอัตราส่ วน
หนี5สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว ซึ งทีผ่านมาทางธนาคารได้ดาํ เนิ นการผ่อนผันให้แก่บริ ษทั ฯโดยตลอด โดยบริ ษทั ฯ
ประเมิ นว่า อัตราส่ วนหนี5 สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่าวจะลดลงอย่างสาระสําคัญภายหลังจากการเสนอขายหุ ้นต่อ
ประชาชาชนทัวไปและเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ จากการเพิมขึ5นของทุนจดทะเบี ยนและส่ วนเกินทุนจากการ
เสนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัวไป ซึงจะทําให้บริ ษทั ฯมีโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสมมากยิงขึ5น
.& วิเคราะห์ สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด
รายละเอียดแหล่งทีมาและแหล่งใช้ไปของกระแสเงินสดแยกตามประเภท สรุ ปตามตาราง ดังต่อไปนี5
ปี บัญชี สิEนสุ ดวันที 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ล้ านบาท)

2556
ล้ านบาท

งบการเงินรวม
2557
ล้ านบาท

2558
ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดําเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน

206.59
(106.67)

125.44
(220.05)

162.52
(43.96)

เงินสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(147.53)

100.55

(115.91)

(47.61)

5.94

2.64

53.87

6.26

12.20

6.26

12.20

14.85

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึนE (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ปลายงวด
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ปี (22= บริ ษทั ฯมีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ลดลงจํานวน QF.=* ล้านบาท ซึ งแม้วา่ บริ ษทั ฯมีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ จาก
กิ จกรรมการดําเนิ นงาน (Z=.2M ล้านบาท และมี กระแสเงิ นสดจากการกู้ยืมระยะยาวจํานวน (2.ZZ ล้านบาท แต่ใ น
ขณะเดียวกัน บริ ษทั ได้ลงทุนซื5อทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ *ZZ.Q* ล้านบาท จ่ายมัดจําค่าทีดิน =.Q0 ล้านบาท ชําระคืนเงิน
กูย้ มื 00.Q( ล้านบาท ชําระดอกเบี5ย M.3* ล้านบาท และจ่ายเงินสดปั นผล *02.Z3 ล้านบาท ทําให้เงินสดสุ ทธิ ลดลงจากปี
ก่อนหน้า
ในปี (22F บริ ษทั ฯมีกระแสเงินสดสุ ทธิ เพิมขึ5นจํานวน 2.MQ ล้านบาท ซึ งปั จจัยหลักมาจากกระแสเงินสดสุ ทธิ
จากการดําเนินงาน *(2.QQ ล้านบาท รวมกับเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินทั5งระยะสั5นและระยะยาวจํานวน 02Q.== ล้านบาท
รวมทั5งเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ทีเกียวข้องกันจํานวน **3.=0 ล้านบาท แต่มีการใช้กระแสเงินสดเพือลงทุนจํานวน ((Z.Z2 ล้าน
บาท ซึงส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน *(0.Z0 ล้านบาท และลงทุนซื5 อทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3Q.3*
ล้านบาท นอกจากนี5ยงั จ่ายชําระเงินกูย้ ืมทั5งระยะสั5นและระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน (**.MQ ล้านบาท จ่ายชําระ
ดอกเบี5ยจํานวน (Q.3* ล้านบาท และจ่ายเงินสดปั นผลจํานวน **Q.MQ ล้านบาท
ปี (223 บริ ษทั ฯมีกระแสเงินสดเพิมขึ5นสุทธิจาํ นวน (.=Q ล้านบาท ซึงเป็ นผลมาจากกระแสเงินสดสุ ทธิ จากการ
ดําเนิ นงาน *=(.2( ล้านบาท รวมกับเงินกูย้ ืมระยะสั5นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน Q02.32 ล้านบาท และเงินสดรับ
จากบุคคลทีเกียวข้องกันจํานวน 2Z.ZZ ล้านบาท ในขณะทีมีกระแสเงิ นสดใช้ไปจากการลงทุนซื5 อทีดิน อาคาร อุปกรณ์
จํานวน 0F.=Z ล้านบาท รวมทั5งการจ่ายคืนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินจํานวน 0*=.M( ล้านบาท จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสั5น
และระยะยาวจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน *M(.Z3 ล้านบาท จ่ายชําระดอกเบี5ย 0Q.FM ล้านบาท และจ่ายเงินสดปั นผล =2.Q0
ล้านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
ปี (22=-(223 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดับ Z.3Q เท่า Z.23 เท่า และ 0.64 เท่า
ในขณะทีมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (Quick Ratio) ในระดับ Z.F( เท่า Z.2* เท่า และ Z.2F เท่า ตามลําดับ ทั5งนี5
พิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่องของบริ ษทั ฯในปี (223 มีแนวโน้มปรับตัวดีข5 ึนจากปี
(22F ซึ งเป็ นช่วงที บริ ษทั ฯได้เริ มเข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยในปี (223 บริ ษทั ฯได้เข้าไปปรับปรุ งนโยบายเกี ยวกับ
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ย่อย ส่งผลให้อตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเริ มปรับตัวสูงขึ5น
วงจรเงินสด
วงจรเงินสดเฉลียของบริ ษทั ฯปี (22=-(223 อยูท่ ี *Q วัน *3 วัน และ 26 วัน ตามลําดับ โดยวงจรเงินสดดังกล่าว
แสดงให้เห็ นว่าบริ ษทั ฯต้องเตรี ยมเงิ นสดเพือรองรั บการดําเนิ นธุ รกิ จโดยเฉลียประมาณ 19 วัน ซึ งที ผ่านมาบริ ษทั ฯ
บริ หารสภาพคล่องโดยใช้กระแสเงินสดภายในกิจการเป็ นหลัก และใช้เงินกูย้ มื ระยะสั5นจากสถาบันการเงินเพือช่วยเสริ ม
สภาพคล่องอีกทางหนึง
.

อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Return on Equity : ROE) ปี (22=-(223 คิดเป็ นร้อยละ 2Z.QQ ร้อยละ (3.M( และร้อย
ละ ((.M2 ตามลําดับ โดยอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ลดลงเป็ นผลจาก
(1) สัดส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิมขึ5น เนืองจาก อัตราการ
มาใช้บริ การของผูป้ ่ วยประกันสังคมเพิมสูงขึ5น
(2) สิ ทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) หมดอายุในปี 2557
(3) การลงทุนในบริ ษทั ย่อย ซึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยยังอยูใ่ นสภาวะขาดทุน
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.'

ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

.'.

ผลการดําเนินงานของบริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด

ภายหลังจากบริ ษทั ฯเข้าลงทุนซื5 อหุ ้นในบริ ษทั ย่อย จํานวนร้อยละ 2(.*F ในปี 2557 ทําให้ตอ้ งรวมผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยเข้ามาในงบการเงิ นรวม ซึ งผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยในปี (22=-(223 ยังแสดงผล
ขาดทุนสุทธิ แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีข5 ึนต่อเนือง โดยสรุ ปผลการดําเนินงานบริ ษทั ย่อยดังแสดงต่อไปนี5
สรุปงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

2556
ล้ านบาท

2557
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2558
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี5 สิน
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

300.80
205.42
95.38

100.0
68.3
31.7

278.09
238.15
45.08

100.0
85.6
16.2

283.24
262.87
15.22

100.0
92.8
5.4

สรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี บัญชี สิEนสุ ดวันที 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2556
ล้ านบาท

2557
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2558
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้อืน

44.26
0.15

100.0
0.3

52.11
0.81

100.0
1.6

92.34
2.16

100.0
2.3

รายได้ รวม

44.41

100.3

52.92

101.6

94.50

102.3

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(52.27)
(25.52)

(118.1)
(57.7)

(77.23)
(12.47)

(148.2)
(23.9)

(95.32)
(15.58)

(103.2)
(16.9)

กําไรก่ อนหักต้ นทุนทางการเงินและภาษี

(33.38)

(75.4)

(36.78)

(70.6)

(16.40)

(17.8)

ต้นทุนทางการเงิน

(14.12)

(31.9)

(13.76)

(26.4)

(14.11)

(15.3)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล

(47.50)

(107.3)

(50.54)

(97.0)

(30.51)

(33.0)

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

(47.50)

(107.3)

(50.54)

(97.0)

(30.51)

(33.0)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

0.00

0.0

0.24

0.5

0.65

0.7

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรั บปี

(47.50)

(107.3)

(50.30)

(96.5)

(29.86)

(32.3)

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
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อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร
ปี บัญชี สิEนสุ ดวันที 31 ธันวาคม
อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร

หน่ วย

2556

2557

2558

อัตรากําไรขั5นต้น
อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน

ร้อยละ
ร้อยละ

(18.10)
(75.76)

(48.21)
(72.14)

(3.23)
(20.10)

อัตรากําไรสุ ทธิ

ร้อยละ

(107.32)

(96.99)

(33.04)

ข้ อมูลการให้ บริการ
ปี บัญชี สิEนสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ข้ อมูลการให้ บริการ
จํานวนผูป้ ระกันตน
จํานวนห้องตรวจ (เฉลีย)
จํานวนเตียงเปิ ดให้บริ การเฉลีย

หน่ วย
คน
ห้อง
เตียง

2556

2557

2558

8,304
4
12

10,600
5
16

10,087
6
19

N/A
N/A

28,215
935

40,844
1,308

จํานวนผูป้ ่ วย OPD*
คน
จํานวนผูป้ ่ วย IPD*
คน
หมายเหตุ * บริ ษทั ฯเริ มเข้าบริ หารระบบฐานข้อมูลผูป้ ่ วยตั5งแต่ปี (22F เป็ นต้นไป

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
โดยภายหลังจากบริ ษทั ฯเข้าบริ หารงานในบริ ษทั ย่อยตั5งแต่ * พฤษภาคม (22F บริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานดีข5 ึน
อย่างต่อเนื อง โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาลของบริ ษทั ย่อยปี (22=-(223 อยู่ที QQ.(= ล้านบาท 2(.** ล้านบาทและ
M(.0Q ล้านบาท ตามลําดับ ปรับเพิมขึ5นอย่างต่อเนือง เติบโตเฉลียต่อปี (CAGR) ร้อยละ 44.4 จากการเติบโตของผูป้ ่ วยทั5ง
OPD และ IPD โดยจํานวนผูป้ ่ วย OPD ปี (223 เพิมขึ5นมาอยูท่ ี QZ,3QQ คนต่อปี จากปี 2557 อยูท่ ี (3,(*2 คนต่อปี เติบโต
ร้อยละ QQ.3 นอกจากนี5 จํานวนผูป้ ่ วย IPD เพิมขึ5นมาอยูท่ ี *,0Z3 คนต่อปี จากในปี (22F อยูท่ ี M02 คนต่อปี หรื อคิดเป็ น
อัตราเติบโตร้อยละ 0M.M
ต้ นทุนกิจการโรงพยาบาล
บริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนกิจการโรงพยาบาลในปี (22=-(223 อยู่ที 2(.(F ล้านบาท FF.(0 ล้านบาท และ M2.0( ล้าน
บาท โดยต้นทุนดังกล่าวเมือคิดเป็ นสัดส่ วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลในปี (22=-(223
อยูท่ ี ร้อยละ **3.* ร้อยละ *Q3.( และ ร้อยละ *Z0.( ตามลําดับ โดยสัดส่วนดังกล่าวเพิมขึ5นในปี (22F เนื องจาก หลังการ
เข้าซื5 อกิ จการ บริ ษทั ฯได้เพิมบุคลากรเข้าไปเพือปรับปรุ งมาตรฐานการให้บริ การ และปรับปรุ งระบบการบริ หารงาน
ภายใน อย่างไรก็ตามสัดส่วนดังกล่าวได้ลดลงในปี (223 มาอยูท่ ีร้อยละ *Z0.( โดยต้นทุนหลักได้แก่ ต้นทุนยา เวชภัณฑ์
และค่าธรรมเนียมแพทย์ ซึงอัตราส่วนต้นทุนดังกล่าวต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเฉลียอยูท่ ีร้อยละ *0.0 และ ร้อยละ
(Q.3 ตามลําดับ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั ในปี (22=-(223 อยูท่ ี 25.52 ล้านบาท 14.47 ล้านบาท และ 15.58 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยคิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้กิจการโรงพยาบาลในปี (22=-(223 ร้อยละ 2F.F ร้อยละ (0.M และร้อยละ *=.M
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ตามลําดับ ซึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื อง ภายหลังจากที
บริ ษทั ฯได้เข้าไปบริ หารงานในบริ ษทั ย่อยตั5งแต่เดือนพฤษภาคม (22F ซึ งเป็ นผลมาจากการบริ หารงานโดยผูบ้ ริ หารทีมี
ความรู ้ และประสบการณ์ ในกิ จการโรงพยาบาลมายาวนาน และการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนิ นงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้อตั ราการเติบโตของรายได้จากกิจการโรงพยาบาลสูงกว่าอัตราการขยายตัวของค่าใช้จ่ายหลัก โดย
ในปี (22=-(223 รายได้จากกิจการโรงพยาบาลเติบโตเฉลียต่อปี ร้อยละ QQ.Q ในขณะทีค่าใช้จ่ายในการบริ หารปรับลดลง
เฉลียต่อปี ร้อยละ (*.M
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุ นทางการเงิ นปี (22=-(223 ของบริ ษทั ย่อยอยู่ที *Q.*( ล้านบาท *0.F= ล้านบาท และ *Q.** ล้านบาท
ตามลําดับ โดยสัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้อยูท่ ีร้อยละ 0*.M ร้อยละ (=.Q และร้อยละ *2.0 ตามลําดับ ลดลงอย่าง
ต่อเนือง เนืองจาก มูลค่าของต้นทุนทางการเงินในปี (22=-(223 อยูใ่ นระดับเดิม ในขณะทีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล
สูงขึ5น
กําไรสุ ทธิ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยใน ปี (22=-(223 ขาดทุนสุทธิอยูท่ ี QF.2Z ล้านบาท 2Z.2Q ล้านบาท และ 0Z.2*
ล้านบาท โดยแม้ในปี (223 ยังขาดทุนอยู่ แต่ลดลงอย่างมากเมือเทียบกับปี (22F ภายหลังจากการเข้าบริ หารงานในบริ ษทั
ย่อยเดือนพฤษภาคม (22F ของทีมผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั ฯ ซึงผูบ้ ริ หารตั5งเป้ าเปลียนผลการดําเนินงานให้กลับเป็ นกําไรสุ ทธิ
ภายในปี 2560 โดยเน้นนโยบายการสร้างฐานลูกค้าอย่างยังยืน และการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การเพิมขี ดความสามารถและศักยภาพในการให้บริ การ ประกอบกับโรงพยาบาลราชธานี โรจนะตั5งอยู่ในทําเลที มี
ศักยภาพสูง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึงเป็ นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีสุดของประเทศ ทําให้ผบุ ้ ริ หารมีความ
เชือมันต่อศักยภาพในการทํากําไรของบริ ษทั ย่อยในอนาคต
.'.: การเติบโตของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในพืนE ที
การให้บริ การของโรงพยาบาลทั5ง ( แห่ งของบริ ษทั ฯครอบคลุมพื5นที จังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัด
ใกล้เคียง โดยจํานวนผูป้ ่ วยกลุ่มทีใช้สิทธิ ประกันสังคมจะขึ5นอยูก่ บั จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื5นทีเป็ นสําคัญ ซึ ง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมรวม 2 แห่ งได้แก่ นิ คมอุตสาหกรรมโรจนะ นิ คมอุตสาหกรรมบางปะอิน
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิ คมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และนิ คมอุตสาหกรรมแฟคทอรี แลนด์ จึงเป็ นจุดเด่นสําคัญซึ ง
ช่วยสนับสนุนการให้บริ การทางการแพทย์ในพื5นที ทั5งนี5 มหาอุทกภัยในช่วงปลายปี (22Q และภาวะความไม่สงบทาง
การเมือง ส่งผลลบต่อภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในพื5นทีชัวคราว เนื องจากนักลงทุนบางส่ วนโยกย้ายโรงงานไปอยูใ่ น
บริ เวณพื5นทีอืนทีไม่ประสบปั ญหาอุทกภัย ในขณะทีนักลงทุนกลุ่มใหม่ชะลอการลงทุนเพือประเมินความเสี ยงทั5งจาก
ปั ญหาอุท กภัยซํ5า ซ้อ นและจากภาวะเศรษฐกิ จ ชะลอตัวเนื องจากความไม่แ น่ นอนทางการเมื อ ง อย่า งไรก็ดี จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาเป็ นจังหวัดทีมีทีตั5งเหมาะสมสําหรับนิคมอุตสาหกรรม เนืองจากตั5งอยูใ่ กล้กบั กรุ งเทพมหานครซึ งเป็ น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทีเชือมต่อจากกรุ งเทพมหานครไปยังภาคเหนื อและ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ กอปรกับนิ คมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ งเพิมศักยภาพในการป้ องกันอุทกภัยซํ5าซ้อน ในขณะที
ความเชือมันในการลงทุนมีแนวโน้มฟื5 นตัวขึ5นหลังจากปั จจัยด้านการเมืองเริ มมีความแน่นอน ซึ งคาดว่าจะส่ งผลบวกต่อ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในพื5นที รวมถึงผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ในอนาคต
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.'.% การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
แผนการรวมกลุ่ม AEC กําหนดวันที 0* ธันวาคม (223 จะส่งผลทั5งด้านบวกและลบต่อธุรกิจให้บริ การทางการ
แพทย์ โดยการรวมกลุ่ม AEC ข้างต้น คาดว่าจะมีผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาในประเทศไทยเพิมขึ5นเนื องจากธุรกิจให้บริ การ
ทางการแพทย์ของไทย มีชือเสี ยงด้านคุณภาพการรักษาและให้บริ การอยูใ่ นระดับสู งเมือเทียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษา
ในขณะเดียวกัน การรวมกลุ่ม AEC อาจเป็ นผลให้การโยกย้ายบุคลากรทางการแพทย์เป็ นไปโดยสะดวก ซึ งจะส่ งผลให้
เกิดภาวะขาดแคลนแพทย์และพยาบาลในอนาคต เนื องจากโยกย้ายไปให้การรักษาในประเทศทีให้ผลตอบแทนสู งกว่า
อาทิ สิ งคโปร์และมาเลเซีย
ทั5งนี5 นโยบายของกลุ่มบริ ษทั เน้นให้บริ การแก่ผูป้ ่ วยในประเทศเป็ นหลัก จึงไม่ได้รับผลบวกจากการรวมกลุ่ม
AEC โดยตรง แต่อาจได้รับผลบวกทางอ้อม เนืองจากการรวมกลุ่ม AEC สนับสนุนให้การลงทุนขยายตัวและการโยกย้าย
แรงงานเป็ นไปโดยสะดวก ส่ งผลให้จาํ นวนแรงงานในพื5นทีเพิมขึ5นซึ งส่ งผลบวกต่อรายได้ของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ดี
อาจมีความเสี ยงจากบุคลากรทางการแพทย์ถูกชักชวนไปให้บริ การในประเทศทีให้ผลตอบแทนสูง
.'.N นโยบายด้ านสุ ขภาพของภาครัฐ
รายได้หลักของบริ ษทั ฯได้รับจากโครงการสวัสดิ การสังคมด้านสุ ขภาพของภาครัฐ ซึ งในปี (223 มีสัดส่ วน
ร้อยละ 48.6 และหากนับรวมเฉพาะรายได้จากโครงการประกันสังคม จะคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ QQ.2 ของรายได้จาก
กิจการโรงพยาบาล โดยอัตราค่าบริ การของโครงการภาครัฐทีจ่ายให้แก่โรงพยาบาล ขึ5นอยูก่ บั มูลค่างบประมาณทีได้รับ
การจัดสรรในแต่ละปี และแนวทางการจัดสรรงบประมาณซึ งมีการเปลียนแปลงเป็ นประจํา ดังนั5น การเปลี ยนแปลง
นโยบายด้านสุขภาพของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
ในอนาคต
.'.& การบังคับใช้ มาตรฐานทางบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ในหรื อหลังวันที * มกราคม (22M คือ มาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบับที Q เรื องสัญญาประกันภัย อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชือว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินข้างต้นจะ
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือปฎิบตั ิในงวดทีมีผลบังคับใช้
.'.

การเสนอขายหุ้นต่ อประชาชนทัวไปเป็ นครัEงแรก (Initial Public Offering : IPO)

บริ ษทั ฯเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนในครั5งนี5ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ (2 ของทุนชําระแล้วโดยจํานวนหุ ้น
จดทะเบียนจะเพิมขึ5นจาก ((2,ZZZ,QZ* หุ ้น เป็ น 0ZZ,ZZZ,ZZZ หุ ้น ซึ งภายหลังการเสนอขายหุ ้นดังกล่าวจะเป็ นผลให้
อัตราส่ วนทางการเงิ นที เกี ยวข้องกับส่ วนทุนและจํานวนหุ ้นจะลดลงในอนาคต เนื องจากผลกระทบของส่ วนทุนและ
จํานวนหุ ้นที ใช้เป็ นฐานในการคํานวณเพิมขึ5น (Dilution Effects) โดยอัตราส่ วนทางการเงิ นที ได้รับผลกระทบได้แก่
อัตราส่ วนกําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น (Earnings per Share) และอัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (Return on Equity) เป็ นต้น โดย
หากใช้ผลการดําเนินงานปี (223 เป็ นเกณฑ์ อัตราส่ วนกําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นจะลดลงจาก Z.(3 บาทต่อหุ ้นภายใต้ฐานจํานวน
หุน้ เดิม เป็ น 0.21 บาทต่อหุน้ ภายใต้ฐานจํานวนหุน้ ใหม่
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในระยะยาว เนื องจาก
จะนําเงิ นทีได้รับจากการ IPO ใช้ลงทุนเพือขยายศักยภาพในการให้บริ การทางการแพทย์ รวมถึงใช้สนับสนุ นเงินทุน
หมุนเวียนเพือขยายธุรกิจ นอกจากนี5 การมีสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์
ธุรกิจ และช่วยให้บริ ษทั ฯสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทีมีความหลากหลายและมีตน้ ทุนตํากว่าเดิมได้ ซึ งทั5งหมดนี5 จะเป็ น
การสนับสนุ นการเติบโตและอัตราการทํากําไรของบริ ษทั ฯและคาดว่าจะสามารถชดเชยผลกระทบจากจํานวนหุ ้นที
เพิมขึ5นได้
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