บริษัท โรงพยาาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

16. การวิเคราะะหและคําอธิบายของฝ
บ
ายจัจัดการ
16.1

ภาพรวมผลกการดําเนินงานที่ผานมา

บริษัทฯประะกอบธุรกิจการรใหบริการทางงการแพทย โดดยมีโรงพยาบาาลภายใตการบบริหารงานจํานวน 2 แหง
ไดแก 11) โรงพยาบาลรราชธานี ดําเนินงานภายใต
น
บริษษัท โรงพยาบาลลราชธานี จํากัด (มหาชน) และะ 2) โรงพยาบาลราชธานี
โรจนะ ดําเนินงานภายใต บริษัท โรงพยาบาลราชธธานี โรจนะ จํากั
า ด โดย ณ วันที
น ่ 30 มิถุนายนน 2559 มีศักยภภาพในการ
ใหบริกการทางการแพททยดังตอไปนี้
บริษัท

จํานวนนหองตรวจ

จํานวนเตียงจดทะะเบียน

จํานนวนเตียงเปดใหบริการจริง

บริษทั โรงพยาบาลราชธธานี จํากัด (มหาชนน)

45

253

150

บริษัท โรงพยาบาลราชชธานี โรจนะ จํากัด

6

100

24

รวมม

51

353

174

งบการเเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 25556 และงบการรเงินรวมสําหรัับป 2557 ถึงป 2558 และงบกการเงินรวมสําหรั
ห บงวด 6
เดือน ปป 2559 ไดรวมผผลการดําเนินงาานของบริษัทฯแและบริษัทยอย โดยสรุปดังนี้
งบกาารเงิน
เฉพาะะกิจการ

งบแแสดงฐานะการเงิน

ป 2556
2
บริษัท โรงพยาบาลราชธธานี จํากัด (มหาชชน)

บริษทั

บริษัท โรงพยาบาลราชชธานี โรจนะ จํากัด*
ด

บริษัทยยอย

งบกการเงินรวม
ปป 2557

ป 2556
2
บริษัท โรงพยาบาลราชธธานี จํากัด (มหาชน)

บริษั ท

บริษัท โรงพยาบาลราชธธานี โรจนะ จํากัด*
ด

บริษัทยยอย

ณ 30 มิถุนายน
2559

งบกาารเงิน
เฉพาะะกิจการ

งบกําไรขาาดทุน/งบกระแสเเงินสด

ป 2558

งบกการเงินรวม
ปป 2557

ป 2558

งวด
ง 6 เดือน
ป 2559

8 เดือน

112 เดือน

6 เดือน

-

หมายเหตตุ *บริษัทฯถือหุนในอั
น
ตรารอยละ 52.17
5

ในป 2556-22558 รายไดจากกิจการโรงพยยาบาลเติบโตออยางตอเนื่องในนอัตราเฉลี่ยตอ ป (CAGR) อยู
อ ที่รอยละ
13.0 โดดยรายไดจากกลุมผูปวยทั่วไปปเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตตอป (CAGR) อัตรารอยละ 12.9 ในป 25556-2558 จากกาารเพิ่มของ
จํานวนผูปวยและการเติบโตของรายยไดเฉลี่ยตอครั้งงที่เพิ่มขึ้น สําหรั
ห บรายไดจากโครงการสวัสดิ การภาครัฐ เพิพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ตอป (CCAGR) รอยละ 13.1 ในป 2556-2558 จากจํานนวนผูประกันตนเฉลี
ต ่ยเพิ่มขึน้ และรายไดเฉลีลี่ยตอผูประกันตนเพิ่มขึ้น
ในสวนนของตนทุนหลัลักในการประกกอบกิจการโรงงพยาบาล ไดแกก คาธรรมเนียมแพทย
ม
ตนทุนนยา เวชภัณฑและวัสดุอื่น
สวนที่ 2 บบริษัทที่ออกหลักทรั
ท พย หนา 131
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ใช ไ ป โโดยเมื่ อ คิ ด เป นสั
น ด ส ว นเที ยบรายได
บ
ร วม ใในป 2556-25 58 อยู ที่ ร อ ยลละ 70.9 ร อ ยละะ 75.4 และ รอยละ
อ 77.6
ตามลําดดับ เพิ่มขึ้นจากกบริษัทฯมีการเพิ่มศักยภาพก ารใหบริการแลละการวางระบบการดําเนินงาานใหมีประสิทธิ
ท ภาพมาก
ิท ประกันสังคมมมากขึ้นเพื่อปรระหยัดคาใชจาย
ยิ่งขึ้น ปประกอบกับผูปวยหันมาใชสทธิ
า กําไรสุทธิในนป 2556-2558 ปรับลดลง
สาเหตุ หลักจากคาใชชจายภาษีนิติบุคคลเพิ
ค
่มขึ้น เนืนื่ องจากสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสสงเสริมการลงงทุน (BOI)
หมดอาายุลงในป 25566 ประกอบกับการรวมผลการ
ดําเนินงานขาดดทุนของบริษัทยอยซึ่งบริษัทฯฯเขาลงทุนในป 2557 โดย
ก
ถึงแมยังงขาดทุนแตปรัับตัวดีขึ้นตอเนือง
่
ในขณะที่เปรีียบเทียบผลกาารดําเนินงานงววด 6 เดือน ป 2558
2 และ งวด 6 เดือน ป 25599 พบวารายไดจากกิจการ
โรงพยาาบาลเติบโตอยยางตอเนื่อง โดยยมีสาเหตุหลักจจากรายไดจากกกลุมผูปวยทั่วไปเพิ่มขึ้น อัตรรารอยละ 7.1 จากการเพิ่ม
ของจํานนวนผูปวยและการเติบโตของงรายไดเฉลี่ยตออครั้งที่เพิ่มขึ้น สสวนรายไดจากกโครงการสวัสดิ การภาครัฐ เพิพิ่มขึ้น รอย
ละ 23.00 จากจํานวนผูผูประกันตนเฉลีลี่ยเพิ่มขึ้น และะรายไดเฉลี่ยตอผูประกันตนเพิ่มขึ้น ในสว นของตนทุนหลั
ห กในการ
ประกออบกิจการโรงพพยาบาล ไดแก คาธรรมเนียมแแพทย ตนทุนยา
ย เวชภัณฑและวัสดุอื่นใชไป โดยเมื่อคิดเปปนสัดสวน
เทียบราายไดจากกิจการรโรงพยาบาล ในงวด
ใ
6 เดือน ป 2558 และงววด 6 เดือน ป 2559
2 อยูที่ รอยลละ 78.3 และ รอยละ 71.8
ตามลําดดับ ลดลงเนื่องจาก บริษัทฯมีการควบคุ
ก
มตนนทุนที่มีประสิทธิ
ท ภาพมากยิ่งขึ้น ในสวนของ กําไรสุทธิในงววด 6 เดือน
ป 25588 และงวด 6 เดืดือน ป 2559 เพพิ่มขึ้น สาเหตุหหลักจากการเติติบโตของรายไไดของบริษัทฯ ประกอบกับผลการ
ดําเนินงงานขาดทุนของงบริษัทยอยปรับตั
บ วดีขึ้นตอเนือ่อง
16.2

วิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายไดจากกิจการโรงพยาบ
าล
จ

บริษัทแบงรายไดจากกิจกาารโรงพยาบาล ออกเปน 2 กลุลุมหลักตามประะเภทของผูปวย ไดแก ผูปวยทัทั่วไป และ
ผูปวยจากโครงการสวัวัสดิการภาครัฐ โดยมีรายละเอี ยดตามตารางดอไปนี้
รายไดจจากกิจการโรงพพยาบาล
งบการเงิ
ง
น
เฉฉพาะกิจการ
รายไไดจากกิจการโรงพพยาบาล

งบการเงินรวม งวดป

2556

2557

งบกการเงินรวม งวด 6 เดือน

2558

25558

ลาน
า
บาาท

รอย
ละ

ลาน
บาท

รอย
ละ

ลาน
บาท

รอย
ละ

รายไดจจากกลุมผูปวยนอก (OPD)
รายไดจจากกลุมผูปวยใน (IPD)

2155.42
1977.99

26.9
24.7

270.70
223.63

28.55
23.66

285.96
240.56

รวมรายยไดจากกลุมผูปวยทั
ย ่วไป
รายไดจจากโครงการสวัสดิการ
ภาครัฐ

4133.40

51.5

494.33

52.1

โครงการประกันสังคม
โครงการภาครัฐอื่นๆ

3600.68
288.20

45.0
3.5

413.59
41.21

รวมรายยไดจากโครงการภภาครัฐ

3888.87

48.5

454.80

รวมรายยไดจากกิจการโรงงพยาบาล

8022.28

100.0

949.13

ลาน
บาท

2559
รอย
ละ

ลาน
บาทท

รอย
ละ

27.9 146.13
23.5 110.01

29.2
22.0

144.223
130.003

25.1
22.6

526.52

51.4 256.14

51.1

274.226

47.7

43.66
4.3

455.64
42.13

44.5 229.19
4.1 15.68

45.7
3.1

273.000
28.144

47.4
4.9

47.99

497.78

48.6 244.87

48.9

301.114

52.3

100.00 1,024.29 100.0 501.01

100.0

575.440 100.0

รายไดจจากกลุมผูปว ยทั่วไป
ไ
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รายไดจากกิจการโรงพยาบบาลเติบโตอยางงตอเนื่อง ตลอดดชวงป 2556-2558 โดยอยูที่ 802.28 ลานบาท 949.13
ลานบาท และ 1,024..29 ลานบาท ตามลําดับ โดยรรายไดจากกิจกาารโรงพยาบาลเเติบโตอยางมีนนัั ยสําคัญที่อัตราาเฉลี่ยตอป
(CAGRR) อยูที่รอยละะ 13.0 เปนผลจากการที่บริษัททฯมีนโยบายเพิมศั
่ กยภาพในการใหบริการรักกษาพยาบาล โดยการเพิ่ม
จํานวนนแพทยและพยาบาลผูใหบริการ
ก รวมถึงการรขยายขอบเขตตการรักษาโรคคเฉพาะทางแล ะการรักษาโรคที่มีความ
ซับซอนนสูง เปนผลใหหสามารถดึงดูดกลุ
ด มผูปวยทั่ววไปใหเขารับการรั
ก กษากับบริริษัทฯเพิ่มขึ้น แและยังสงผลใหหมีจํานวน
ผูประกัันตนตามโครงการประกันสังคมลงทะเบี
ค
ยนกกับโรงพยาบาลลในกลุมบริษัท เพิ่มขึ้นเชนกัน นอกจากนี้ การเขาลงทุน
ในบริษษััทยอยตั้งแตป 2557
2 และรวมรรายไดบริษัทยออยเขามาเปนสวนหนึ
ว ่งในงบกาารเงินรวมตั้งแตตพฤษภาคม 25557 เปนอีก
หนึ่งปจจจัยสําคัญที่ชวยผลั
ย กดันการเติบโตรายไดกิจกการโรงพยาบาลลในป 2557-2558
ในงวด 6 เดือน
อ ป 2558 และ งวด 6 เดือน ป 2559 บริษทฯมี
ัท รายไดจากกิกิจการโรงพยาบบาลจํานวน 5001.01 ลาน
บาท แ ละ 575.40 ล านบาท
า
ตามลําดั
า บ โดยเพิ่ ม ขึ้ นร อ ยละ 14.88 เป น ผลจากนนโยบายเพิ่ ม ศั กกยภาพในการให บ ริ ก าร
รักษาพยาบาล รวมถึงการขยายขอบเข
ก
ขตการรักษาโร คเฉพาะทางแลละการรักษาโรคคที่มีความซับซ อนสูง เปนผลใใหสามารถ
ดึ ง ดู ด กกลุ ม ผู ป ว ยทั่ ว ไปให
ไ เ ข า รั บ กาารรั ก ษากั บ บริริ ษั ท ฯเพิ่ ม ขึ้ น และยั ง ส ง ผลใให มี จํ า นวนผู ปประกั น ตนตามมโครงการ
ประกันนสังคมลงทะเบียนกับโรงพยาบบาลในกลุมบริษษัท เพิ่มขึ้นเชนกั
นน
ทั้งนี้หากพิจารณาโครงสร
จ
างรายได
า
จากกิจจการโรงพยาบบาล ในป 2556--2558 พบวาราายไดจากกลุมผูปวยทั่วไป
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอป (CAAGR) รอยละ 122.9 ในขณะที่งววด 6 เดือน ป 2558 และ งวด 6 เดือน ป 25599 เพิ่มขึ้นอยูที่อตราร
ัต อยละ
7.1 ในสวนของรายไดดจากโครงการสสวัสดิการภาครัรัฐ ในป 2556-22558 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอป (CAGRR) รอยละ 13.11 ในขณะที่
งวด 6 เเดือน ป 2558 และงวด
แ
6 เดือน ป 2559 เพิ่มขขึ้นอยูที่อัตรารอยละ 23.0 ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโโยบายเพิ่มสัดสสวนรายได
จากกลุมผูปวยทั่วไปทีที่เขามาใชบริการโรงพยาบาล
ก
ลราชธานี เนื่องจากเป
อ
นกลุมที่มีอัตรากําไรรขั้นตนสูงกวาอัอตรากําไร
ขั้นตนขของกลุมผูปวยตตามโครงการสสวัสดิการภาครัฐ และพยายามขยายการใหบริการกลุมผูปวยยโครงการประกกันสังคมที่
โรงพยาาบาลราชธานี โรจนะ
โ
โดยรายยไดจากกลุมผูปป วยทั่วไปของบบริษัทฯโดยรวมมในป 2558 คิดดเปนสัดสวนรอยละ 51.4
ของรายยไดจากกิจการรโรงพยาบาล และสัดสวนร ายไดจากโครงงการประกันสังคมในป 255 8 อยูที่รอยละ 44.5 และ
สําหรับบงวด 6 เดือน ป 2559 รายไดจากกลุมผูปวยยทั่วไปของบริษัษัทฯ คิดเปนสัดส
ด วนรอยละ 477.7 ของรายไดจากกิจการ
โรงพยาาบาล และสัดสวนรายไดจากโโครงการประกันนสังคมในงวด 6 เดือน ป 25599 อยูที่รอยละ 447.4
ทั้งนี้ รายไดจากกิ
จ จการโรงพพยาบาลแตละปประเภทมีรายละะเอียดดังนี้
รายไดจากกลลุมผูปวยทั่วไปป
รายไดจากกกลุมผูปวยทั่วไปปแบงไดเปน รรายไดจากกลุมผูผปวยนอก (OPPD) และรายไดดจากกลุมผูปวยใน (IPD)
โดยในระหวางป 25566-2558 บริษัทฯมีรายไดจากกกลุมผูปวยทั่วไปปเปนจํานวน 413.40 ลานบาทท 494.33 ลานบาท
น และ
526.52 ลานบาท ตามลลําดับ หรือเพิ่มขึข้นเฉลี่ยตอป (CCAGR) รอยละะ 12.9 ในขณะทที่งวด 6 เดือน ป 2558 และ งวด 6 เดือน
ป 25599 อยูที่จํานวน 2556.14 ลานบาทท และ 274.26 ล านบาท ตามลําดั
า บ หรือเพิ่มขึนคิ
้น ดเปนอัตรารรอยละ 7.1
รายไดจากกกลุมผูปวยนอกเพิ่มขึ้นจาก 21 5.42 ลานบาทในป 2556 มาออยูที่ 270.70 ลาานบาท และ 2885.96 ลาน
บาทในนป 2557-2558 ตามลําดับ หรืรือเพิ่มขึ้นในอั ัตราเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ
อ 15.2 โดยยปจจัยเติบโตหหลักมาจาก
จํานวนการใชบริการกกลุมผูปวยทั่วไปปประเภทผูปว ยนอกเพิ่มขึ้น จาก 175,301 ครั้งในป 25566 เปน 214,125 ครั้ง และ
227,8611 ครั้งในป 25557 และ 2558 ตามลําดับ หรือเเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอป
อ (CAGR) รอยละ 14.0 นออกจากนี้รายไดผูปวยนอก
เฉลี่ยตออครั้ง เพิ่มขึ้น จาก 1,229 บาาทตอครั้งในป 2556 เปน 1,2664 บาทตอครัง้ และ 1,255 บาาทตอครั้งในป 2557 และ
2558 ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอป (CAGR) รออยละ 1.1 เปนผลจากการเพิ
ผ
่มขึ้นของอัตราค ารักษาพยาบาลลเฉลี่ย ตาม
สวนที่ 2 บบริษัทที่ออกหลักทรั
ท พย หนา 133

บริษัท โรงพยาาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

ความสสามารถในการใใหบริการแกผปูปวยดวยทีมแพพทยเฉพาะทางทีที่เพิ่มขึ้นและอุปกรณที่มีความมทันสมัยมากขึขึ้น ทําใหมี
ความสามารถรักษาผูปปวยในโรคที่มความซั
คี
บซอนมาากยิ่งขึ้น
สําหรับงวด 6 เดือน ป 25558 และงวด 6 เเดือน ป 2559 รายได
ร จากผูปวยนอกอยู
ย
ที่ 1466.13 ลานบาท และ
แ 144.23
ลานบาท ตามลําดับ โดดยในงวด 6 เดือน
อ ป 2558 บริริษัทฯมีรายไดจากการให
จ
บริการฉีดวัคซีนใหหแกบริษัทเอกชชนรายหนึ่ง
จํานวนน 18.97 ลานบาท ซึ่งหากปรับปรุงรายไดดดังกลาวออกเพืพื่อการวิเคราะห
หเปรียบเทียบ รายไดจากผูปวยนอกใน

ชวงเวลลาดังกลาวจะอยูยูที่ 127.16 ลานบาท
น
ซึ่งจะพบบวารายไดจากกลุมผูปวยนอกกงวด 6 เดือน ปป 2559 จะเพิ่มขึ้นในอัตรา
รอยละ 13.4 โดยปจจัยเติ
ย บโตหลักมาาจากจํานวนกาารใชบริการกลุมผู
ม ปวยทั่วไปปประเภทผูปวยนนอกเพิ่มขึ้น จาาก 109,296
ครั้งในงงวด 6 เดือน ปป 2558 เปน 1144,309 ครั้งในงววด 6 เดือน ป 2559
2 หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยยละ 4.6 นอกจาากนี้รายได
ผูปวยนนอกเฉลี่ยตอครัั้ง เพิ่มขึ้นจาก 1,163
1 บาทตอคครั้งในงวด 6 เดืดือน ป 2558 เปปน 1,262 บาททตอครั้ง ในงวดด 6 เดือนป
2559 ตามลําดับ หรือเพิ
เ ่มขึ้นรอยละ 8.5 เปนผลจาากการเพิ่มขึ้นของอั
ข ตราคารักษาพยาบาลเฉลีลี่ย ตามความสามารถการ
ใหบริกการแกผูปวย ในนการตรวจรักษาาโรคที่มีความซัซับซอนมากยิ่งขึ้น
ในขณะที่รายได
า จากกลุมผูปวยในเพิ่มขึ้นนจาก 197.99 ลานบาทในป 2556
2 เปน 223.663 ลานบาท และ 240.56
ลานบาท ในป 2557-22558 ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นใในอัตราเฉลี่ยตอป
อ (CAGR) รอยละ 10.2 โดดยอัตราการเขาใช
า บริการ
ใหมขอองผูปวยทั่วไปปประเภทผูปวยใในเพิ่มขึ้นจาก 339 เตียงตอวันในป
ใ 2556 เปน 42 เตียงตอวันนในป 2557 และคงที่อยูที่
42 เตียงงตอวัน ในป 25558 เนื่องจาก ผลกระทบจาก
ผ
ภาวะเศรษฐกิจที
จ ่สงผลใหผูปวยชะลอการใช

ชจาย โดยในชวงป
ว 25562558 ราายไดผูปวยในเฉลี่ยตอครั้ง เพิมขึ
่ ้นจาก 14,0442 บาทตอครังในป
้ง 2556 มาออยูที่ 14,473 บาาทตอครั้ง 15,642 บาทตอ
ครั้ง ในนป 2557 และป 2558 ตามลําดัับ ปรับเพิ่มขึ้น เฉลี่ยตอป (CAAGR) รอยละ 5.5 ซึ่งรายไดเฉลีลี่ยตอคนที่เพิ่มขึ้น เปนผล
จากการรที่บริษัทฯเพิ่มศักยภาพในการใหบริการรักษษาพยาบาล ทําใหสามารถใหบริ
บ การตรวจรักกษาโรคที่มีควาามซับซอน
มากยิ่งขึ้น โดยการเปดคลิ
ด นิกเฉพาะททางเพิ่มเติม อา ทิเชน ศูนยหัวใจ
ใ ซึ่งเริ่มเปดให
ด บริการในปป 2558 ซึ่งจากการพัฒนา
เพิ่มศักยยภาพและความมหลากหลายในนการใหบริการ จากคุณภาพกาารใหบริการที่เพิพ่มขึ้นดังกลาวททําใหบริษัทสาามารถปรับ
ขึ้นราค าคารักษาพยาบบาลไดอยางตอเนื
อ ่อง สงผลใหหรายไดเฉลี่ยตตอครั้งในการใหบริการแกกลลุมผูปวยผูปวยในเพิ่มขึ้น
เนื่องจาากบริษัทฯสามาารถใหบริการทางการแพทยที่ซซับซอนยิ่งขึ้นซึ่งมีอัตราคาบริการเฉลี่ยตอครัรั้ งในระดับสูงขึึ้น
สําหรับงวด 6 เดือน ป 2558 และ งวด 6 เดือน ป 25599 รายไดจากกลุลุมผูปวยในเพิ่มมขึ้นจาก 110.01 ลานบาท
เป น 1330.03 ล านบาทท ตามลํ าดั บ หรือ เพิ่ ม ขึ้ นในอัอั ตราร อ ยละ 18.2 โดยอั ตรากการเขาใช บ ริกการใหมของผูปปวยทั่ วไป
ประเภททผูปวยในเพิ่มขึ้นจาก 40 เตียงต
ง อวันในงวด 6 เดือน ป 25558 เปน 45 เตียงตอวันในงวด 6 เดือน ป 25599 เนื่องจาก
ในชวง ป 2558 ผลกรระทบจากภาวะะเศรษฐกิจที่สงงผลใหผูปวยทัทั่วไปชะลอการใชจาย แตในนป 2559 สภาววะดังกลาว
ปรับตัววดีขึ้น นอกจากกนี้ รายไดผูปวยในเฉลี
ย
่ยตอครัรั้ง เพิ่มขึ้นจาก 15,014 บาทตตอครั้งในงวด 6 เดือน ป 2558 มาอยูที่
15,869 บาทตอครั้ง ในนงวด 6 เดือน ป 2559 เพิ่มขึ้นนอัตรารอยละ 5.7
5 ซึ่งรายไดเฉลี่ยตอคนที่เพิ่ มขึ้น เปนผลจากการเพิ่ม
ศักยภาพในการใหบริการรักษาพยาาบาลอยางตอเนนื่องของบริษัทฯ
ท โดยการเปดคลิ
ด นิกเฉพาะ ทางเพิ่มเติม ซึ่งสงผลให
บริษัทสสามารถปรับขึ้นราคาค
น
ารักษาพพยาบาลไดอยางงตอเนื่อง
รายไดจากโคครงการสวัสดิการภาครั
ก
ฐ
รายไดจากโครงการภาครัฐของบริ
ฐ
ษัทฯในนป 2556-2558 เทากับ 388.877 ลานบาท 454..80 ลานบาท และ
แ 497.78
ลานบาท ตามลําดับ ในนขณะที่รายไดจากโครงการภภาครัฐในงวด 6 เดือน ป 2558 และงวด 6 เดืออน ป 2559 เทากับ 244.87
ลานบาาท และ 301.144 ลานบาท โดยรายไดจากโคครงการภาครัฐประกอบด
ฐ
วยรายได
ย
2 ประะเภทหลัก คือ รายได
ร จาก
โครงกาารประกันสังคมและรายไดจากโครงการภาาครัฐอื่นๆ ไดดแก สํานักงานนหลักประกันสุ ขภาพแหงชาติติ (สปสช.)
กองทุนนเงินทดแทน สววัสดิการรักษาพพยาบาลขาราชกการ เปนตน
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รายไดจากโครงการภาครัฐโดยส
ฐ
วนใหญขของบริษัทฯมาาจากรายไดจากกโครงการประกกันสังคม โดยใในป 25562558 ราายไดจากโครงการประกันสังคมคิ
ค ดเปนสัดส วนรอยละ 45.00 รอยละ 43.6 และรอยละ 444.5 ของรายไดจากกิจการ
โรงพยยาบาลของบริ ษัษ ท ฯ ตามลํ าดั บ สํ า หรั บ งวดด 6 เดื อ น ป 2558
2 และงวด6 เดื อ น ป 25559 รายได จ ากกโครงการ
ประกันนสังคมคิดเปนสัดสวนรอยละ 45.7 และรอยลละ 47.4 ของราายไดจากกิจการรโรงพยาบาลขของบริษัทฯ ตามมลําดับ ซึ่ง
ปจจัยที่สงผลตอรายไดดประเภทนี้ ไดแก (1) จํานวนนผูประกันตนลงทะเบียน (2) นโยบายของภาาครัฐในการกําหนดอั
า
ตรา
คาบริการทางการแพททยเหมาจายและะอัตราคาบริกาารทางการแพทยสวนเพิ่มประเภทตางๆ (3) ความถี่ที่ผูปวยใช
ย บริการ
และระดับความรุนแรรงของอาการเจ็บปวย และ (4)) ศักยภาพขอองโรงพยาบาลใในการใหบริกาารแกผูปวยตามมโครงการ
ประกันนสังคม ทั้งนี้ จํานวนผูประกันตนเฉลี่ยที่มีชชืื ่อลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในกลุมบริษษัั ท มีจํานวนเพิิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาาก 116,060 คนน ในป 2556 เปน 133,518 คน และ 143,361 คนในป
ค
2557 แและ 2558 ตามลลําดับ หรือ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอป (CAAGR) รอยละ 11.1 โดยสําหรับบงวด 6 เดือน ป 2558 และงวดด 6 เดือน ป 25559 อยูที่ 141,3663 คน และ
151,3022 คน ตามลําดั
า บ เพิ่มขึ้นคิดเป
ด นอัตรารอยยละ 7.0 ในขณ
ณะที่รายไดจากโครงการประกกันสังคมเฉลี่ยตอจํานวน
ผูประกักันตนป 2556 อยู
อ ที่ 3,108 บาททตอคนตอป ลลดลงเล็กนอยในนป 2557 อยูที่ 3,098 บาทตออคนตอป และเพิพิ่มขึ้นในป
2558 มาอยูที่ 3,178 บาทตอคนตอปในป
ใ 2558 หรื อเพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 ตอป โดยยสําหรับงวด 6 เดือน ป 2558 และงวด 6
เดือน ป 2559 อยูที่ 3,2243 บาทตอคนนตอป และ 3,6609 บาทตอคนนตอป ตามลําดับ เพิ่มขึ้นคิดเปปนอัตรารอยละะ 11.3 โดย
จํานวนผูประกันตนลงงทะเบียนเฉลี่ยรายปของบริษั ทฯระหวางป 2556-2558
2
และะสําหรับงวด 6 เดือน ป 2558 และงวด 6
เดือน ปป 2559 แสดงดังตาราง
ง
รายไไดตอผูประกันตนเฉลี่ย

(เฉฉลี่ย) 1/

รายไไดจากโครงการ
ประกันสั
น งคม (ลานบาาท)

2556

1116,060

360.68

3,108

2557

1333,518

413.59

3,098

2558

1443,361

455.64

3,178

งวด 6 เดือน ป 2558

1441,363

229.19

3,243

งวด 6 เดือน ป 2559

1551,302

273.00

3,609

ป

จํานวนผผูประกันตน

(บาทตอคน)) 2/

หมายเหตตุ : 1/ จํานวนผุประกั
ร นตนเฉลี่ยเปนข
น อมูลรวมของบบริษัทฯ และบริษัทยอยตั้งแตขอมูลป
ล 2557 เนื่องจากก บริษัทฯ เขาลงททุนในบริษัท
ยอยในป 25557
2/
รายไดตอผูประกั

นตนเฉลี่ย (บาทต
(
อคน) สําหหรับงวด 6 เดือน ป 2558 และ งวด 6 เดือน ป 2559 ใใชการปรับขอมูลใหเปนเต็มป
(Annualized) เพื่อการเปรียบเทียบ

งวด 6 เดือน ป 2559 บริษทฯมี
ัท จํานวนผูปรระกันตนเฉลี่ยภายใต
ภ การดูแลปประมาณ 151,3302 ราย โดยภายหลังจาก
ที่โรงพยาบาลราชธานีนี ไดรับการรับรองคุณภาพ HHA ขั้นที่ 3 บริริษัทฯจะสามารรถขอเพิ่มสิทธิใในการรับผูประกันตนได
เพิ่มขึ้นสูงสุดเปนประมาณ 160,000 คน ทั้งนี้ภายหหลังการขยายโคครงการในอนาคคตแลว บริษัทฯฯอาจสามารถขขอเพิ่มสิทธิ
ในการรัรับผูประกันตนนไดตามศักยภาพพการตรวจรักษษาที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามปจจุบันผูบริหารขอองบริษัทฯไมมีมนี โยบายที่
จะเรงขขยายกลุมลูกคาประกั
า
นสังคม โดยโครงการใในอนาคตสวนใหญ
น จะเปนไปปเพื่อรองรับกาารขยายตัวของกลุมผูปวย
ทั่วไปเปปนหลัก
ทั้งนี้ รายไดจากโครงการป
จ
ระกันสังคมจําแแนกประเภทไดดดังนี้
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• รายไดประกั
ป นสังคมเหหมาจาย : สํา นักงานประกันสั
น งคมกําหนดใหมีการจายคาาบริการทางการแพทยแก
โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการประ
ม
กันสังคม ตามจํานวนผูประกักันตนที่มีชื่อลงงทะเบียนกับโรรงพยาบาล
นั้นๆ โดยแบงรายไดประเภทนี
ป
้เปน 2 สวน ไดแก
(1) รายไดคาบริการเหมาจายเบื้องตตน : อัตราคาบริ
บ การเหมาจายในป
ย 2556 อยูททีี ่ 1,446 บาทตตอคนตอป
แลละปรับเพิ่มขึ้นมาอยู
ม ที่ 1,460 บบาทตอคนตอป ในป 2557-25559 ทั้งนี้ สํานักกงานประกันสังคมจะแบ
ง
ง
จายเงิ
า นใหแกบริษัษทฯเปนรายเดืออนตามจํานวนผูประกันตนเฉลี่ย ดังนั้น รายไไดประกันสังคมเหมาจาย
ที่บริ
บ ษัทฯไดรับจะขึ้นอยูกับจํานนวนผูประกันตนนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในแตตละเดือน
(2) ราายไดคาบริการเเหมาจายสวนเ พิ่มตามคุณภาพพโรงพยาบาล (Hospital Acccreditation : HA) :
สํานั
า กงานประกันสังคมกําหนดดใหมีการจายคคาบริการสวนเพิ่มแกโรงพยยาบาลที่ไดรับการรั
ก บรอง
คุณภาพ
ณ HA โดยในชวงป 2556-- 2559 โรงพยาาบาลที่ไดรับ HA
A ขั้นที่ 2 จะไดดรับคาบริการสสวนเพิ่มใน
อัตรา
ต 40 บาทตอคนต
ค อป สวนโรรงพยาบาลที่ไดรับ HA ขั้นที่ 3 จะไดรับคาบริริการสวนเพิ่มในอั
ใ ตรา 80
บาาทตอคนตอป โดย
โ ณ วันที่ 277 กุมภาพันธ 2558โรงพยาบา
2
าลราชธานี ผานนการรับรองคุณภาพ
ณ HA
ขั้นที
น ่ 3 ซึ่งเปนขั้นสูงสุดเปนที่เเรียบรอยแลว ในขณะที
ใ
่โรงพพยาบาลราชธา นี โรจนะอยูระหว
ะ างการ
เตรีียมความพรอมเพื
อ ่อยื่นขอรับบรองคุณภาพ HA
H ขั้นที่ 1 ซึ่งคาดวาจะยื่นนเพื่อขอรับรองงไดภายใน
ป 2560
ป นสังคมสสวนเพิ่ม - อางอิอิงตามคาสถิติการใชบริการ : สํานักงานปประกันสังคมพิจารณาจาย
• รายไดประกั
คาบริการสวนเพิ่มใหแกโรงพยาบาลลโดยอางอิงตามคาสถิติตางๆ อาทิ ลักษณะคความรุนแรงขอองโรคและ
ความถี่ในการใชบริการของผู
ก
ประกักันตน เปนตน โดยอัตราคาบริการดังกลาวทที่โรงพยาบาลแตละแหง
ได รั บ จะแตกต
จ
า งกั นไป
น ขึ้ น อยู กั บบค า สถิ ติ ข องโโรงพยาบาลแต ล ะแห ง เปรี ยยบเที ย บกั บ คาสถิ
า ติ ข อง
โรงพยาาบาลที่เขารวมโโครงการประกั ันสังคมทั่วประะเทศ ซึ่งแบงรายไดในกลุมนีแ้ แบงเปน 2 ประเเภท ไดแก
(1) รายไดสวนเพิ่มจาากการรักษาพยยาบาลผูปวยในนซึ่งปวยดวยโรคคที่มีคาใชจายสูสูง : เปนรายไดดคาบริการ
ปรระเภทซึ่งเริ่มใชชตั้งแตป 2555 สสําหรับกรณีทโรงพยาบาลให
ี่โ
การรักษาพยาบบาลแกผูปวยในน (IPD) ซึ่ง
มี อาการเจ็
อ
บ ป วยด
ย ว ยโรคที่ มี ค าใช จ ายสู ง แลละต อ งเข า รั กษาตั
ษ ว ในฐานะผผู ป ว ยใน โดยสํ านั ก งาน
ปรระกันสังคมใชแนวทางการคํ
แ
า นวณตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnosis RRelated Groupss : DRGs)
ในนการเปรียบเทียบค
ย าใชจายขอ งกลุมโรคแตละประเภท แลละกําหนดหนว ยที่ใชเปรียบเทีทียบ คือ คา
น้ําหนั
า กสัมพัทธปรั
ป บตามวันนอ น (Adjusted Relative
R
Weighht : AdjRW) ซึ่งงกลุมโรคที่มคีคา ใชจายสูง
ตาามหลักเกณฑดังกลาวคือ อากการเจ็บปวยดวยโรคที
ย
่มีคา AdjjRW มากกวาาหรือเทากับ 2 โดยในป
2558 สํานักงานปประกันสังคมกําาหนดคาบริการรสวนเพิ่มในอัตรา
ต AdjRW ละะไมเกิน 15,0000 บาท โดย
ในนป 2557-25599 ทางสํ า นั ก งาานประกั น สั งคมกํ
ค า หนดวงเงิ ิน งบประมาณณไม เ กิ น 560 บาทต อ 1
ผูประกั
ป นตนตอป ดังนั้นหากสถ านพยาบาลทั่วประเทศมีการตัตั้งเบิกคาบริการรในสวนโรคทีมี่ คาใชจาย
สูงเป
ง นจํานวนมาาก ซึ่งอาจเกินกกวางบประมาณ
ณเดิมที่ภาครัฐกํกาหนดไว จะสสงผลใหอัตรากการจายเงิน
เพิมดั
่ งกลาวอาจลลดลงต่ํากวา 15 ,000 บาทตอ 1 คา AdjRW ดังนั้น บริษัทฯจึ ึงรับรูประมาณ
ณการรายได
แบบบอนุรักษนิยมโดยประเมิ
ม
นอั ตราการจายเงินเพิ
น ่มตอ AdjRW
W อยูที่ 10,0000 บาทตอ 1 คคา AdjRW
ซึ่งต่
ง ํากวาอัตรากาารจายเงินสูงสุ ดที่ไมเกิน 15,000 บาท ตอ 1 คา AdjRW หหรือคิดเปนอัตราสวนลด
รอยละ
อ 33.33
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(2) รายไดสวนเพิ่มตามอัตราการใชชบริการของผูปวยที
 ่มีภาระเสียง
่ย : เปนรายไดดที่ขึ้นอยูกับจํานวนการใช
น
บริริการของผูปวยตามโครงการป
ย
ประกันสังคม 2 กลุม คือ กลุมผู
ม ปวยนอกที่เขขารับการรักษาาโรคเรื้อรัง
26 ประเภทตามทีที่สํานักงานประะกันสังคมกําหนนด (ใหน้ําหนักร
ก อยละ 90) อาาทิเชน โรคเบาหวาน โรค
คววามดันโลหิตสูง โรคเสนเลือด ในสมองแตก โรคไตวายเรื
โ
้อรัง เปนตน และะ กลุมผูปวยในซซึ่งมีอาการ
เจ็บป
บ วยดวยโรคที่มีคา AdjRW
W นอยกวา 2 (ใหน้ําหนักรอยละ 10) โดยยสํานักงานประะกันสังคม
กําหนดคากลางของอัตราจายเงินนเพิ่มตามภาระเสี่ยงในป 25566-2559 เทากับ 432 บาทตอคนนตอป โดย
กําหนดเงิ
า
นงบปรระมาณรายปในนสวนดังกลาวเป
ว นเงินกองทุทุนในสวนของงภาระเสี่ยงสําหรั
ห บผูปวย
ปรระกั น สั ง คมทั้งประเทศด
ง
ว ย 432 บาท คูณด
ณ ว ยจํ า นวนผูประกั น ตนทั้ ง ประเทศ โดยสํ า นั ก งาน
ปรระกันสังคมจะพิจารณาจายเงิงินตามเกณฑภาระเสี่ยงดังกลลาวจากสถิติกาารเขารับการรักษาภายใต
ก
เกณ
ณฑดังกลาวขอองแตละโรงพยยาบาล เทียบกับ สถิติการเขารับการรักษาภา ยใตเกณฑภาระเสี่ยงของ
ผูปปวยประกันสังคมทั
ค ้งประเทศ เเพื่อพิจารณาจายตามสถิติความมถี่ในการใชบริ การของผูปวยตามเกณฑ
ย
ใหหแกโรงพยาบาลลแตละแหงภายยใตวงเงินงบปรระมาณรวมตอปตามที่กําหนด
• รายไดจากการรั
จ
กษาพ
พยาบาลโดยแพพทยผูเชี่ยวชาญ
ญพิเศษเฉพาะททาง : การใหบบริการรักษาพยยาบาลบาง
ประเภทท โดยแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษ เฉพาะทาง บริษัทฯสามารถเบิบิกคาบริการไดดตามที่ใหบริการรั
า กษาแก
ผูปวยจริง ภายใตเงื่อนไขและอั
น
ตราคคาบริการที่สํานักงานประกันสัสงคมกําหนดไไว อาทิเชน การรฟอกเลือด
ดวยไตเเทียม การใหเคมีบําบัดแกผูปววยโรคมะเร็ง กาารผาตัดหัวใจแแบบเปด การผาาตัดใสอวัยวะเทีทียมในการ
บําบัดรักษาโรค การผผาตัดสมอง เปนตน โดยยโรงพยาบาลทีที่มีศักยภาพกาารตรวจรักษาสูสูงก็จะยิ่งมี
ความสามารถใหบริการการรั
า
กษาที่ซซัั บซอนตามเกณ
ณฑดังกลาวไดมากยิ
ม ่งขึ้น ซึ่งสงงผลใหโรงพยาาบาลไดรับ
รายไดในส
ใ วนนี้เพิ่มขึนตามไปด
น้
วย
ทั้งนี้ บริษัทฯมีรายไดจากโโครงการประกั ันสังคมเพิ่มขึนอย
้น างตอเนื่องรระหวางป 25566-2558 รวมทังเพิ
้ง ่มขึ้นใน
งวด 6 เดือน ป 2559 เมืมื่อเทียบกับงวดด 6 เดือน ป 25558 เปนผลสืบเนนื่องจาก (1) การเพิ่มขึ้นของจําานวนผูประกันตนที
น ่เลือก
ลงทะเบีบียนกับบริษัทฯ (2) สํานักงานประกันสังคมพิพิจารณาปรับเพิพิ่มอัตราคาบริการทางการแพททยเหมาจายจากกเดิม 1,446
บาทตออคนตอป ในป 2556 เพิ่มเปน 1,460 บาทตออคนตอป ในป 2557 (3) จากกการพัฒนามาต รฐานการใหบริการอยาง
ตอเนื่อง จึงสงผลใหบริษิ ัทฯมีโอกาสสใหบริการผูปววยตามโครงการรประกันสังคมทีที่เขาเกณฑรายไไดประกันสังคมส
ค วนเพิ่ม
อางอิงตตามสถิติ ทั้งในนสวนของผูปวยโรคที
ย
่มีคาใชจจายสูง และผูปวยภาระเสี
ว
่ยงเพิพิ่มขึ้นอยางตอเเนื่อง โดยมีสถิติตอัตราการ
ใช บ ริ กการของผู ป ว ย ที่ เ ข า ข า ยภาระะเสี่ ย งอยู ใ นร ะดั บ สู ง กว า ค าเฉลี
า ่ ย ของโรงงพยาบาลทั่ ว ปประเทศที่ เ ข ารรว มระบบ
ประกันนสังคม บริษัทฯจึ
ฯ งไดรับรายไดดสวนเพิ่มซึ่งอาางอิงตามคาสถิถิติการใชบริการรดังกลาวเพิ่มขึ้ น และ (4) การเขาลงทุน
ในบริษษััทยอยในป 25557 บริษัทฯรับรูรายไดบริษัทยออยเขามาในงบกการเงินรวมตั้งแต
แ พฤษภาคม 22557
ในสวนของรายไดจากโครรงการภาครัฐอื่นนๆ ไดแก คาบริการทางการแแพทยที่ไดรับจาากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพพแหงชาติ (สปสสช.) ซึ่งแมวาบริ
บ ษัทฯไมเขารววมเปนผูใหบริการรักษาโรคทัทั่วไปกับ สปสชช. (โครงการหลักประกัน
สุขภาพพแหงชาติ) แตบริ
บ ษัทฯใหการรักษาพยาบาล อาการเจ็บปวยบางประเภท
ย
ที่สามารถเบิกคคารักษาพยาบาลไดตามที่
ใหบริกการรักษาแกผูปวยจริง ภายใตเงืเ ่อนไขและอัตตราคาบริการที่ สปสช. กําหนด ทั้งนี้ การรัก ษาพยาบาลที่อยูในเกณฑ
ดังกลาว อาทิเชน การรใหบริการฟอกเลือดดวยเครืรื่ องไตเทียม กาารใหบริการสววนหัวใจ การรใหการรักษาผผูปวยกรณี
อุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉฉุกเฉิน 3 กองทุทุน เปนตน
สวนรายไดจากโครงการภ
จ
ภาครัฐอื่นๆ นออกเหนือจากโครงการประกันสังคมดังที่กลาาวมาแลว คิดเปปนสัดสวน
4 ของรายไดจจากกิจการโรงพพยาบาลในป 2556-2558 ตามมลําดับ ในขณะที่ในงวด 6
รอยละ 3.5 รอยละ 4.33 และรอยละ 4.1
เดือน ปป 2558 และงวดด 6 เดือน ป 25559 คิดเปนสัดสววนรอยละ 3.1 และร
แ อยละ 4.9
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ตนทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ตนทุนในกาารประกอบกิจการโรงพยาบาล
ก
ล (“ตนทุน”) ในป 2556-25558 อยูที่จํานวน 572.09 ลานบาท 722.31
ลานบาท และ 802.822 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะะที่สําหรับงวด 6 เดือน ป 2558 และงวด 6 เดืดือน ป 2559 อยูที่ 395.34
ลานบาท และ 417.31 ลานบาท ตามลําดับ โดยตนททุนในการประะกอบกิจการในนโรงพยาบาลปประกอบดวย คาตอบแทน
า
บุคลากรทางการแพทยยและพยาบาล ตนทุนยา เวชภัภัณฑ วัสดุสิ้นเปปลืองทางการแพทย คาเสื่อมรราคา และตนทุนอื
น ่นๆ เปน
ตน ทั้งงนี้ ตนทุนหลักของบริ
ก
ษัทฯ ได
ไ แก คาธรรมมเนียมแพทย และ
แ ตนทุนยา เวชภั
เ ณฑและวัวัสดุอื่นใชไป โดยต
โ นทุน
ดังกลาววคิดเปนสัดสวนเฉลี
ว
่ยในป 25556-2558 แล ะงวด 6 เดือน ป 2559 อยูที่รอยละ
อ 23.5 และะรอยละ 22.2 ของต
ข นทุน
กิจการโโรงพยาบาลตามมลําดับ
ต น ทุ น ในก ารประกอบกิจการโรงพยา บาลเมื่ อ คิ ด เป นสั ด ส ว นต นทุ น กิ จ การโรงงพยาบาลต อรายได
ร
ร วม
(“สัดสววนตนทุน”) ในนป 2556-2558 อยูที่ รอยละ 700.9 รอยละ 75.44 และ รอยละ 77.6
7 ตามลําดับ โดยในชวงป 2556-2558
2
สัดสวนนดังกลาวเพิ่มขึ้น ปจจัยหลักมาจากประชาชน
ม
นและผูใชบริการเพิ
ก ่มความระะมัดระวังและคควบคุมการใชจจาย ซึ่งเปน
ผลมาจาากภาวะเศรษฐกิจของไทยในปป 2557-2559 สสงผลใหผูปวยหหันมาใชสิทธิประกั
ป นสังคมมาากยิ่งขึ้น โดยเฉฉพาะผูปวย
นอกทีม่มาใชบริการภายยใตโครงการปรระกันสังคม (OOPD) ซึ่งจํานวนนการใชบริการผูผูปวยนอกภายใใตโครงการประกันสังคม
(OPD) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื
อ ่องจากป 25556 อยูที่ 301,9442 ครั้ง มาอยูทีท่ี 357,343 ครั้ง และ 428,824 คครั้ง ในป 2557 และ 2558
ตามลําดดับ หรือเติบโตเฉลี่ยตอป (CAAGR) รอยละ 199.2 สงผลใหบริษัทฯมีตนทุนการรั
ก กษาพยาบ าลที่เพิ่มขึ้นตามมการมาใช
บริการ ในขณะที่รายไไดจากการใหบริ
บ การคงที่ตามมอัตราเหมาจายของสํ
ย
านักงานนประกันสังคมทที่ 1,460 บาท/คคน/ป บวก
ดวยสวนเพิ่มจากรายไดภาระเสี่ยงบางงสวน
โดยถึงแมจํานวนการใช
า
บริการของผูปววยนอกโครงกาารประกันสังคม สําหรับงวด 6 เดือน ป 25559 ซึ่งอยูที่
228,473 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากงวด 6 เดืดือน ป 2558 ซึ ่งอยูที่ 206,527 ครั้ง เพิ่มขึ้นคิคดเปนอัตรารออยละ 10.6 อยางไรก็
า ตาม
สัดสวนนตนทุนตอรายไไดรวมดังกลาวในงวด
ว
6 เดือน ป 2559 ซึ่งอยยูที่อัตรารอยละะ 71.8 ลดลงเมืมื่ อเทียบกับงวดด 6 เดือน ป
2558 ซึ่งอยูที่รอยละ 78.3 เนื่องจาก บริ
บ ษัทฯสามารถถควบคุมตนทุนได
น อยางมีประสสิทธิภาพมากขึ้ ึน ประกอบกับป
บ จจัยบวก
จากการรเติบโตของรายยไดจากกิจการโโรงพยาบาลใน ชวงดังกลาวในนอัตรารอยละ 14.8 โดยเปนผลลจากการเติบโตตทั้งรายได
จากผูปวยทั่วไปซึ่งเพิ่มขึ
ม ้นอัตรารอยลละ 18.2 และราายไดจากผูปวยโครงการสวัสดิการภาครัฐเพิ่มมขึ้นในอัตรารอยละ 23.0
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกการเพิ่มศักยภภาพในการใหบบริการรักษาพยาาบาล ทําใหสามารถใหบริการรตรวจรักษาโรรคที่มีความ
ซับซอนนมากยิ่งขึ้น โดยการเปดคลินกเฉพาะทางเพิ
ิก
่มมเติม อาทิเชน ศูนยหัวใจ เปนตตน
ปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคคม

ป
จํานวนผูประกั
ร นตน (เฉลี่ย)
ผูปวยนอกโครงกการประกันสังคม (ครั้ง)
ผูปปวยในโครงการประกันสังคม (เตียงตอวัน)

2556

2557*

2558
2

116,060
301,942
15

133,518
357,343
3
17

1443,361
4228,824
21

งงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายนน
22558
2559
1441,363
2006,527
20

151,302
228,473
24

หมายเหตตุ * บริษัทรวมผลลการดําเนินงานบริริษัทยอยเขามาตั้ง แต 1 พ.ค. 2557

นอกจากนี้ยงเป
งั นผลจากการรที่บริษัทฯเขาลลงทุนในบริษทย
ัท อย บริษัท โรงพยาบาลราชธธานี โรจนะ จํากัด ซึ่งตอง
รวมผลการดําเนินงานนของบริษัทยอยเขามาในงบกการเงินรวมตั้งแต
แ ป 2557 โดดยผลการดําเนินนงานของบริษัทยอยในป
2557 ยังงแสดงผลขาดททุนโดยกําไรขันต
้น นยังติดลบ ออยางไรก็ตาม ผลประกอบการ
ผ
รของบริษัทยอยยเริ่มปรับตัวไปปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นใในชวงป 2558 (โปรดพิ
(
จารณาารายละเอียดเพิ่ ิมเติมในหัวขอ “16.7.1 ผลการดําเนินงานขอองบริษัท โรงพยาบาลราช
ธานี โรรจนะ จํากัด”)
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กําไรขั้นตน

กําไไรขั้นตน

หนวย

กําไรขั้ันตน
อัตรากําไรขั้นตน

ลานบาท
รอยละ

ปบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบบการเงินเฉพาะะกิจการ
งบการเงินรววม
2556
2557
2
2558
2
230.18
28.69

226.82
23.90

221.47
21.62

งวด 6 เดือน
อ
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
ร
2558
2559
105.68
21.09

158.09
27.47

กําไรขั้นตนของบริษัทฯในนระหวางป 25556-2558 จํานววน 230.18 ลานบาท 226.82 ล านบาท และ 221.47 ลาน
บาท ตาามลําดับ คิดเปปนอัตรากําไรขัขั้นตนรอยละ 228.69 รอยละ 23.90
2 และรอยละ 21.62 ตามมลําดับ โดยสาเหตุหลักที่
อัตราสววนกําไรขั้นตนในป 2558 ลดลลง เมื่อเทียบกับบป 2557 และป 2556 มีปจจัยหลั
ห กจากการที่บบริษัทฯเขาลงทุนในบริ
น
ษั ท
ยอย ซึ่งงผลการดําเนินงานของบริ
ง
ษัทยอยยังขาดทุนแและกําไรขั้นตนยั
น งติดลบ รวมทั้งผลจากภาววะเศรษฐกิจขอองไทยในป
2557-2559 สงผลใหหผูปวยหันมาใชชสิทธิประกันสสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผูป วยนอกภายใใตโครงการประกันสังคม
(OPD) สงผลใหบริษัทฯมี
ท ตนทุนการรรักษาพยาบาลลที่เพิ่มขึ้นตามกการมาใชบริการร ในขณะที่รายยไดจากการใหบริ
บ การคงที่
ตามอัตตราเหมาจายขอองสํานักงานประกันสังคมที่ 1,460 บาท/คนน/ป บวกดวยสสวนเพิ่มจากราายไดภาระเสี่ยงบางส
ย
วน
นอกจากนี้ยังเปนผลจาากการขยายคลินินกเฉพาะทาง ททําใหมีคาใชจายดานการแพทยยและพยาบาลเพพิ่มเติม
สําหรับกําไรรขั้นตนของบริษัทฯในงวด 6 เดือน ป 2558 และงวด
แ
6 เดือน ป 2559 อยูททีี ่จํานวน 105.68 ลานบาท
และ 1558.09 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรรขั้นตนรอยละ 21.09 และรอยละ
ย 27.47 ตามมลําดับ โดยสาเหตุหลักที่
สงผลใหอัตราสวนกําไรขั
า ้นตนในงวด 6 เดือน ป 22559 เพิ่มขึ้นเมืมื่อเทียบกับงวดด 6 เดือน ป 25558 เนื่องจาก รายไดจาก
กิจการโโรงพยาบาลในนงวด 6 เดือน ปป 2559 เทียบกับบงวด 6 เดือน ป 2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 14.8 โดยเติบโตทั้งรายไดจาก
กลุมผูปปวยทั
 ่วไป และรรายไดจากโครงงการภาครัฐ ในนขณะที่บริษัทฯสามารถควบคุ
ฯ
คุมตนทุนไดอย างมีประสิทธิภาพมากขึ
ภ
้น
นอกจากนี้ยังไดรับอานนิสงสจากผลการดําเนินงานขของบริษัทยอยทีที่ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง (โโปรดพิจารณารรายละเอียด
เพิ่มเติมมในหัวขอ “16.77.1 – ผลการดําเนิ
า นงานของบริริษัท โรงพยาบบาลราชธานี โรจจนะ จํากัด”)
รายไดอื่น
า ก ษาพยาบบาลโดยตรง ปประกอบด ว ย รายได ค า
รายได อื่ น เ ป น รายได ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั บบการให บ ริ ก ารรั
สาธารณ
ณูปโภค รายไดดคาเชารับ รายไไดดอกเบี้ยรับ แและรายไดอื่นๆ โดยในระหวางป
า 2556-25588 บริษัทฯมีรายยไดอื่นเปน
จํานวน 4.19 ลานบาท 8.59 ลานบาท และ 10.61 ลานนบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราาสวนรอยละ 0 .5 รอยละ 0.9 และร
แ อยละ
1.0 ตามมลําดับ และสําหรั
า บรายไดอนในงวด
ื่น
6 เดือน ป 2558 และงงวด 6 เดือน ป 2559 อยูที่จํานนวน 4.16 และ 5.97 ลาน
บาท ตาามลําดับ คิดเปนอั
น ตราสวนรอยละ
ย 0.8 และ 1..0 ตามลําดับ
คาใชจาายในการบริหารร
คาใชจายในนการบริหารปรระกอบดวย คาาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและะผูบริหาร คาเ สื่อมราคา คาใช
ใ จายดาน
สาธารณ
ณูปโภค เปนตน โดยมีคาใชจายเกี
า ่ยวกับบุคลลากรและผูบริหาร
ห เปนคาใชจายหลั
า ก คิดเปน สัดสวนเฉลี่ยรอยละ 64.6
ของคาใใชจายในการบริหิ ารทั้งหมด
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ป 2556-25558 บริษัทฯมีคาใชจายในการบบริหารจํานวน 69.28 ลานบาทท 93.83 ลานบาาท และ 108.944 ลานบาท
ตามลําดับ โดยการเพิพิ่มขึ้นของคาใชชจายในการบริริหารสวนใหญ
ญเปนผลจากการปรับปรุงระบบบการบริหารและระบบ
ควบคุมมภายใน รวมทังการเพิ
ง้
่มจํานวนนพนักงานเพื่อรรองรับการเติบโตของบริ
โ
ษัทฯและการเพิ่มขึ้นนของจํานวนผูปปวยทุกๆป
ทั้งนี้ สััดสวนคาใชจายในการบริ
ย
หารรเปรียบเทียบกั ับรายไดรวม คิดเปนสัดสวนรรอยละ 8.6 รอยยละ 9.8 และรอยละ
อ 10.5
ในระหวางป 2556-2558 ตามลําดับ โดยสั
โ ดสวนคาใใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น เนนื่องจาก คาใชจจายในการปรับปรุ
บ งระบบ
การบริหหารงานและระะบบควบคุมภายยใน รวมถึงเพิ่มมกิจกรรมทางกการตลาดเชิงรุก และคาใชจายยในการเตรียมตัตัวเขาตลาด
หลักทรัรัพย เปนตน
สําหรับงวด 6 เดือน ป 2558 และงวด 6 เดืดือน ป 2559 บริษิ ัทฯมีคาใชจายในการบริ

หาารจํานวน 54.63 ลานบาท
และ 622.83 ลานบาท ตามลํ
ต าดับ โดยกการเพิ่มขึ้นของงคาใชจายในกาารบริหารสวนใใหญเปนผลจากกการเพิ่มจํานวนพนักงาน
เพื่อรองงรับการเติบโตขของบริษัทฯและการเพิ่มขึ้นขอองจํานวนผูปวยดั
ย งที่กลาวมาแลว ทั้งนี้ สัดสววนคาใชจายในกการบริหาร
เปรียบเเทียบกับรายไดรวม คิดเปนสัดส
ด วนรอยละ 100.8 และรอยละ 10.8 ตามลําดับ โดยสัดสวนคคาใชจายในการรบริหารใน
งวดดังกกลาวลดลง เนื่องจาก
อ
ผลบวกจจากการปรับปรุรุงระบบการบริริหารงานและระะบบควบคุมภาายในซึ่งเปนคาใช
ใ จายในป
2557-2558 เริ่มแสดงผผล ประกอบกับผลการดํ
บ
าเนินงงานของบริษัทยยอยที่ปรับดีขึ้นอยางตอเนื่อง สสงผลใหสัดสวนคาใชจาย
ดังกลาววปรับตัวลดลงจจากผลการประหยัดตอขนาด ((Economy of Scale)
S
ตนทุนทางกการเงิน
บริษัทฯมีตนทุ
น นทางการเงิงินสําหรับเงินกู ยืมจากสถาบัันการเงิน และบริษัทที่เกี่ยวขของกัน โดยในนระหวางป
2556-2558 เปนจํานวน 9.79 ลานบาท 26.11 ลานบบาท และ 34.877 ลานบาท ตาามลําดับ ทั้งนี้ ภภาระตนทุนทางการเงินที่
เพิ่ ม ขึ้ นนอย างมี นั ย สํ าคัค ญในป 2557 เมื่ อ เปรี ย บเทียยบกั บ ป 2556 เป นผลจากบริริ ษั ท ฯกู ยื ม เงินนจากสถาบั นการเงิ นเพื่ อ
สนับสนนุนการลงทุนในบริ
ใ ษัทยอยในนระหวางป 25557 นอกจากนี้ ตตนทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในนป 2557-25588 ยังเปนผล
จากการรรวมตนทุนทางการเงินของบริษัทยอยตามงบบการเงินรวม ภายหลั
ภ
งจากบริริษัทฯถือหุนในนบริษัทยอยจํานวนร
น อยละ
52.17 ขของทุนจดทะเบบียนชําระแลว ในป 2557 รวมมทั้งการปรับโคครงสรางรายกาารที่อาจมีความมขัดแยงทางผลลประโยชน
โดยดําเเนินการกูยืมจากสถาบันการเงิงินเพิ่มเติมเพื่อคื นเงินกูยืมบริษัษทที่เกี่ยวของกักัน สงผลใหภารระดอกเบี้ยจายของบริษัท
ฯเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก อัตราดอกเบี้ยเงิงินกูยืมจากสถาาบันการเงินสูงกวาอัตราดอกเบบี้ยเงินกูยืมบริษษัั ทที่เกี่ยวของกััน
สําหรับงวด 6 เดือน ป 2558 และงวด 6 เดืดือน ป 2559 บริษัทฯมีตนทุนทางการเงิ
น
นสําาหรับเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน และบริษัทที่เกี
เ ่ยวของกัน เปปนจํานวน 17.008 ลานบาท แลละ 16.98 ลานบบาท ตามลําดับ โดยสัดสวนตตนทุนทาง
การเงินนตอรายไดรวมใในงวด 6 เดือน ป 2559 ลดลงมมาอยูที่รอยละ 2.9
2 จากในงวด 6 เดือน ป 25588 อยูที่ รอยละ 3.4
ภาษีเงินได
ในระหวางปป 2553-2556 บริษัทฯไดรับสิททธิประโยชนจากการไดรับกาารสงเสริมการลลงทุนตามพระรราชบัญญัติ
สงเสริมมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบััตรสงเสริมเลขขที่ 1351 (2) / 2554
2 โดยไดรบการยกเว
ับ
นภาษีษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุททธิที่ไดจากการรประกอบกิจการที
ก ่ไดรับการ สงเสริมรวมกันไม
น เกินรอยละะ 100 ของเงินลลงทุนไมรวมคาที่ดินและ
เงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลลา 3 ป นับแตววัั นที่เริ่มมีรายไได โดยโครงกาารลงทุนที่ไดรับบการสงเสริม ไดแก การ
ลงทุนใในอาคาร C ขอองโรงพยาบาลราชธานี ซึ่งเริ่มมมีรายไดตั้งแตตปลายป 2553 โดยชวงที่ไดรรัั บการสงเสริมการลงทุ
ม
น
กําไรที่เเกิดจากการดําเนินงานของอาคารผูปวย C ไ ดรับยกเวนภาษีษี แตกําไรที่เกิดจากการดํ
ด
าเนินนงานของอาคารรผูปวยเดิม
ไดแก ออาคาร A และ B จะยังมีภาระตองเสียภาษีนิตติิ บุคคล โดยคาใช
า จายภาษีในปป 2556-2558 เปปนจํานวน 4.81 ลานบาท
30.64 ลานบาท และ 24.52
2 ลานบาทท ตามลําดับ ซึ่ งคาใชจายภาษีษีที่เพิ่มขึ้นอยางมี
ง นัยสําคัญในนป 2557 เปนผลจากสิทธิ
ประโยชชนภาษีนิติบุคคลในโครงการด
ค
ดังกลาวหมดอาายุในชวงปลายป 2556
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ในงวด 6 เดืดื อ น ป 2558 และงวด
แ
6 เดื ออน ป 2559 ภาาษี เ งิ น ได อ ยู ที่ 10.94 ล า นบาาท และ 18.555 ล า นบาท
ตามลําดดับ โดยเพิ่มขึ้นร
น อยละ 69.6 เนื่องจาก ผลกาารดําเนินงานในนงวด 6 เดือน ป 2559 ปรับตัววดีขึ้นอยางมากกจากงวด 6
เดือน ปป 2558
กําไรสุทธิ
า ทธิในป 2556-2558 จํานนวน 150.49 ลานบาท 84.83 ลานบาท และ 663.77 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัทฯมีกําไรสุ
คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 18.7 รอยละ 8.9 และะรอยละ 6.2 ตามมลําดับ ซึ่งแนววโนมอัตรากําไไรสุทธิลดลงตังแต
้ง ป 2556
ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาาจากตนทุนและคาใชจายตางงๆที่เพิ่มขึ้นดังทีท่ไดกลาวมาแลว โดยสัดสวนนตนทุนในการประกอบ
กิจการโโรงพยาบาลเมื่อเปรี
อ ยบเทียบกับรายได
บ
รวมป 22556-2558 อยูทีท ่รอยละ 70.9 รอยละ 75.4 แลละ รอยละ 77.6 ตามลําดับ
ในขณะะที่คาใชจายในกการบริหารเมื่อเปรี
เ ยบเทียบกับบรายไดรวมป 2556-2558
2
มีสดส
ัด วนรอยละ 8..6 รอยละ 9.8 และร
แ อยละ
10.5 ตาามลําดับ โดยกาารลดลงของกําไรสุ
ไ ทธิเปนผลจจากปจจัยหลักดัดงตอไปนี้
•

•
•

สัดสวนตนทุทนขายและคาใช
ใ จายในการบริริหารตอรายไดรวมเพิ่มขึ้น เนืนื่องจาก อัตรากการมาใชบริการรของผูปวย
ประกันสังคมเพิ
ค ่มสูงขึ้น การปรับปรุงงระบบการบริหารและระบบ
ห
ควบคุมภายในน รวมทั้งการเพพิ่มจํานวน
พนักงานเพือรองรั
อ่
บการเติบโต
บ
สิทธิประโยชชนทางภาษีนิตบุิ คคลจากคณะะกรรมการสงเสสริมการลงทุน (BOI)
( หมดอายุใในป 2556
การลงทุนในนบริษัทยอยในปป 2557 ซึ่งผลกการดําเนินงานใในป 2557-25588 ยังอยูในสภาววะขาดทุน

สําหรับงวด 6 เดือน ป 2558 และงวด 6 เดือน ป 2559 กําไรสุทธิอยูทีท่ ี 27.19 ลานบบาท และ 65.688 ลานบาท
ตามลําดดับ เพิ่มขึ้นคิดเปปนรอยละ 141.6 โดยสาเหตุหหลักมาจาก
•
•

16.3

การเติบโตรรายไดจากกิจการโรงพยาบาลลเติบโตรอยละะ 14.8 โดยเติบโตทั้งรายไดจาากผูปวยทั่วไปซึ่งเพิ่มขึ้น
อัตรารอยละะ 7.1 และรายไดดจากผูปวยภาย ใตโครงการปรระกันสังคมเพิม่ ขึ้นในอัตรารอ ยละ 19.1
สัดสวนตนทุทนขายตอรายไดรวมลดลง เนื่องจาก บริริษัทฯสามารถคควบคุมการลง ทุนและตนทุนได
น อยางมี
ประสิทธิภาพพมากขึ้น
วิเคราะหฐานนะการเงิน

16.3.1 สินทรัพย
อ ษัทฯแบงออกเปน 2 ปร ะเภท ประกอบบดวย สินทรัพยยหมุนเวียน ไดดแก เงินสด ลูกหนี
ก ้การคา
สินทรัพยของบริ
และลูกกหนี้อื่น สินคาคงเหลื
ค อ เปนตน และสินทรัพยยไมหมุนเวียน ไดแก ที่ดินอาคารและอุปกรณณ คาความนิยม เงินมัดจํา
คาที่ดิน เปนตน โดยสิสินทรัพยรวมขอองบริษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธันวาคคม 2556 2557 2558
2 และ ณ วันนที่ 30 มิถุนายยน 2559 มี
จํานวน 613.74 ลานบาท 1,136.82 ลานบาท 1,075.770 ลานบาท แลละ 1,136.51 ลานบาท ตามลําาดับ โดยการขยายตัวของ
สินทรัพพยในชวงป 2556-2558 เฉลียต
่ย อปอยูที่รอยลละ 32.4 ซึ่งหากพิจารณาในชชวงเวลาดังกลาาว พบวาการขยายตัวของ
สินทรัพพยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในชวงป 2557
2 เนื่องจากก การรวมสินทรั
ท พยของบริษทย
ัท อยเขามาแสสดงในงบการเงิงินรวมของ
บริษัทฯฯภายหลังจากการเขาลงทุนในบริษัทยอยในสัสัดสวนรอยละ 52.17 ในป 25557
สินทรัพยหมุมนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 25558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 22559 จํานวน 144.56 ลาน
บาท 2770.67 ลานบาทท 230.92 ลานบบาท และ 308.883 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสัสดสวนสินทรัพพยหมุนเวียนตอสิ
อ นทรัพย
รวมป 22556-2558 และะ ณ วันที่ 30 มิถุถนายน 2559 อ ยูที่รอยละ 23.66 รอยละ 23.8 รอยละ 21.5 และะรอยละ 27.2
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สินทรัพยไมมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนาายน 2559 จํานวน 469.18
ลานบาท 866.14 ลานบาท
น 844.78 ลานบาท และ 8827.68 ลานบาท ตามลําดับ ทัั้งนี้ สินทรัพยไไมหมุนเวียนปรระเภทที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ เปปนรายการที่มสัี ดสวนสูงสุดใในกลุมสินทรัพย
พ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 25558 และ ณ
วันที่ 300 มิถุนายน 25559 โดยมีสัดสวนต
น อสินทรัพยรรวมรอยละ 71.3 รอยละ 66.1 รอยละ 67.1 แลละรอยละ 62.0 ตามลําดับ
ทั้งนี้ สัดดสวนของสินทรั
ท พยประเภทดัดังกลาวตอสินททรัพยรวมลดลงงตั้งแตป 2556 จากการทยอยตั
จ
ตัดจายคาเสื่อมรราคาสะสม
รวมทั้งบริษัทฯไมมีการลงทุ
า
นในสินทรั
ท พยไมหมุนเวีวียนมูลคาสูงในนชวงเวลาดังกลลาว นอกจากนี้ บริษัทฯมีคาคววามนิยม ณ
วันที่ 311 ธันวาคม 25577 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนาายน 2559 จํานววน 88 ลานบาท เนื่องจาก การเเขาลงทุนซื้อหุนในบริ
น
ษั ท
ยอยรอยยละ 52.17 ในปป 2557 ซึ่งเปนสัสดสวนตอสินททรัพยรวมรอยลละ 7.8 รอยละ 8.2
8 และรอยละ 7.7 ตามลําดับ
เงินสดและรรายการเทียบเทาเงิ
า นสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557
2 2558 และะ ณ วันที่ 30 มิถุถนายน 2559 บริ
บ ษัทฯมีเงินสดดและรายการเทีทียบเทาเงิน
สดเปนจํานวน 6.26 ลานบาท 12.20 ลลานบาท 14.85 ลานบาท และ 2.55 ลานบาท ตามลําดับ
ก
นสังคม
ลูกหนี้สํานักงานประกั
ลูกหนี้สํานักงานประกั
ก
นสัังคม เกิดจากลู กหนี้ที่เรียกเก็บเงิ
บ นและรอกาารจายชําระจากกสํานักงานประกันสังคม
จากการรใหบริการตรวจรักษาผูปวยตาามสิทธิโครงกาารประกันสังคมมซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทห ลัก ไดแก
(1) ลูกหนีนี้สํานักงานประะกันสังคมซึ่งอาางอิงตามคาสถิิติการใชบริการร ไดแก (1.1) อ างอิงสถิติผูปวยในที
ว
่ ป ว ย
ดวยโรคคที่มีคาใชจายสูสูง (AdjRW มากกกวาหรือเทากับั 2) ซึ่งเริ่มใชตัต้งแตป 2555 และ (1.2) อางอิงงสถิติผูปวยทีมี่มภี าระเสี่ยง
ทั้งนี้ สํสานักงานประกักั นสังคมจะเก็บรวบรวมข
บ
อมมู ลสถิติผูปวยจจากโรงพยาบาาลที่ เข าร วมโคครงการประกันสั
น งคมทั่ ว
ประเทศศเพื่อใชในการคคํานวณการจายค
ย าบริการสวน เพิ่มดังกลาวใหหแกโรงพยาบาลลแตละแหงในภภายหลัง ซึ่งบริริษัทฯจะใช
สมมุตฐิฐานที่เหมาะสมมในการประมาณ
ณการรายไดที่บบริษัทฯคาดวาจะได
จ รับในแตละงวด
(2) ลูกหนี้สํสานักงานประกันสังคมคาบริริการเหมาจายเเบื้องตน ไดแก ลูกหนี้รอการรชําระจากอัตราาคาบริการ
เหมาจาาย ซึ่งสํานักงานนประกันสังคมจจะแบงจายเงินใใหแกบริษัทฯเปปนรายเดือนตามมจํานวนผูประกกันตนเฉลี่ย
อยางไรตาม บริษัทฯจัดประเภทการรอรับบชําระเงินภายใใตโครงการประะกันสังคมบางกกรณีเปนลูกหนีนี้การคา ซึ่ง
ไดแก กกรณีรักษาพยาบาลโดยแพทยยผูเชี่ยวชาญพิเศศษเฉพาะทาง ซึ่งเปนการเบิกนอกเหนื
ก
อเหมมาจาย อาทิเชน การฟอก
เลื อ ดด ว ยไตเที ย ม กาารให เ คมี บํ า บัดแก
ด ผู ป ว ยโรคคมะเร็ ง การผาตั
า ด หั ว ใจแบบบเป ด การผ า ตั ั ด ใส อ วั ย วะเทียมในการ
บําบัดรักษาโรค เปนตน ซึ่งภายหลังการให
ง
บริการ รักษา บริษัทฯจะสงเอกสารห
หลักฐานการใหหบริการเพื่อปรระกอบการ
เบิกคาบบริการจากสํานัักงานประกันสัังคมตอไป
โดยลูกหนี้สํสํานักงานประกกันสังคม ณ วันนที่ 31 ธันวาคมม ป 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถนายน
ุน 2559
จํ านวนน 78.65 ล านบ าท 135.21 ลานบาท
า
106.755 ล า นบาท แลละ 205.76 ล านบาท
น ตามลํ าดั บ โดยลู ก หนี้ สํ านั ก งาน
ประกันนสังคม ในป 25557 เพิ่มขึ้นสูง เปนผลมาจากกการรวมบริษัทยอยเขามาในงบบการเงินรวมปป 2557 ภายหลัังเขาลงทุน
ซื้อหุนบบริษัทยอยรอยละ
ย 52.17 ของงทุนจดทะเบียยนชําระแลวทั้งหมด
ง
รวมทั้งยังเปนผลกระททบจากการจายเงิ
ย นใหแก
โรงพยาาบาลภายใตโครงการประสั
ค
งคมล
ค าชากวากําาหนด โดยสํานักงานประกันสังคมจายลูกหนีนี้สํานักงานประกันสังคม
กรณี AAdjRW≥2 คงคางสะสมของป 2556 และ 22557 ไปจายชําระจริงในป 25558 นอกจากนี้ สําหรับลูกหนีนี้สํานักงาน
ประกันนสังคม บริษัทฯมี
ฯ นโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงงสัยจะสูญทั้งจํานวนหากคางชชําระเกิน 2 ป นนอกจากนี้ ในงวด 6 เดือน
ป 25599 ลูกหนี้สํานักงานประกันสังคม เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจาก ลูกหนี้สํานักงานปรระกันสังคม – ภภาระเสี่ยง และ AdjRW>2
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เพิ่มสูงขึ้น โดยเปนลูกหนี
ก ้คางรับสะะสมตั้งแตชวงคครึ่งหลังของป 2558 ถึงงวด 6 เดือนป 2559 เนื่องจาก ทางงสํานักงาน
ประกั นนสั ง คมรอข อ มู ล การเบิ ก จากกโรงพยาบาลทีที่ เข า ร ว มโครงงการประกั นสั ง คมทั่ ว ประเททศ เพื่ อ รวมประมวลผล
เตรียมกการจายเงินสวนที
น ่คางของป 25558 ซึ่งสํานักงาานประกันสังคมมจะทยอยจายในชวงครึ่งหลังขของป 2559 นออกจากนี้ยัง
เปนผลมาจากการเพิ่มศักยภาพในการใหบริการรักษษาพยาบาล ทําใหสามารถใหบริการตรวจรักกษาโรคที่มีควาามซับซอน
มากยิ่งขึ้น โดยการเปดคลิ
ด นิกเฉพาะททางเพิ่มเติม อาาทิเชน ศูนยหัวใจ
ว
ซึ่งเริ่มเป
เ ดใหบริการใในป 2558 รวมมทั้งจํานวน
ผูประกักันตนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมากจากในนงวด 6 เดือน ป 2558 อยูที่ 1441,363 คน มาออยูที่ 151,302 คคนในงวด 6 เดือน
อ ป 2559
หรือเพิม่มขึ้นในอัตรารอยละ
อ 7.0 ซึ่งสงผลให
ง
ระยะเวลลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริ
ข ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2556 25577 2558 และ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
2 อยูที่ 46 วัน 64 วัน 71 วัน และ 81 วัน ตามลําดับ
รายละเอียดขขอมูลลูกหนี้สานั
ํา กงานประกันนสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
2 2557 25558 และ วันที่ 300 มิถุนายน
2559 แสสดงตามตารางดังตอไปนี้
ลูกหนนี้สํานักงาน
ประะกันสังคม
(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินเฉพาาะกิจการ
ณ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 25557

ณ 31 ธันวาคม
น
2558

ณ 30 มิถุนายยน 2559

ลานบาท

รอยละ

ลานนบาท

รอยลละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ผูปวยทีที่มีภาระเสี่ยง
ผูปวยใในซึ่งปวยดวย
โรคที่มมีีคาใชจายสูง
(AddjRW≥2)
เหหมาจาย

40.77

51.84

499.73

37.544

52.07

50.79

107.38

52.19

33.90

43.10

800.91

61.088

49.31

48.10

92.80

45.10

3.98

5.06

44.57

3.45

5.38

5.25

5.58

2.71

รวม

78.65

100.00

1335.21

100.00

106.75

100.00

205.76

100.00

ลูกหนี้การคา
บริษัทฯมีลูกหนี
ก ้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันนวาคม 2556 25557 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุ นายน 2559 เทากับ 36.10
ลานบาท 81.87 ลานบบาท 74.09 ลานบาท
า
และ 61 .99 ลานบาท ตามลําดับ โดยยสัดสวนลูกหนีนี้ การคาคางชําระไม
ร เกิน 3
เดือน เพพิ่มขึ้นจากรอยลละ 65.7 ในป 2558
2
เปนรอย ละ 81.4 ในงวดด 6 เดือน ป 2559 โดยการที่สสัั ดสวนลูกหนี้คางชําระไม
เกิ น 3 เดื อ นเพิ่ ม ขึ้ น เป น ผลจาก บริ
บ ษั ท ฯมี น โย บายเพิ่ ม ความมเข ม งวดในการติ ด ตามการรชํ า ระเงิ น ลู ก หนี
ห ้ อ ย า งมี
ประสิททธิภาพ เพื่อชวยในการควบคุ
ย
มและบริ
ม
หารลู กหนี้ใหเปนไปปตามนโยบายกการเก็บหนี้ของงบริษัทฯที่ไดวางไว
ว
ทั้งนี้
บริษัทฯฯมีการกําหนดนนโยบายการใหหเครดิตทางการรคาแกลูกหนี้คสัู ญญา โดยมีระยะเวลา 30-600 วัน และจะตังค
้ง าเผื่อหนี้
 ม ก หนี้ สํานั กงงานหลั กประกักั นสุขภาพ
สงสั ยจจะสูญ ทั้ งจํ านววน ในกรณี ที่ ลูกหนี้ค างชํ าระะนานเกิ น 1 ป ในขณะที่ กลุมลู
แหงชาติ กรมบัญชีกลาง
ล กองทุนเงินทดแทนผูประสสบภัยจากการททํางาน และลูกหนี
ห ้ตั้งเบิกจากหหนวยงานภาครัรัฐอื่นๆ ซึ่ง
บริษัทฯฯจะตั้งคาเผื่อหนีนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนหากคคางชําระเกิน 2 ป
กรณีการตัดหนี้สูญ ฝายการเงินจะดําเนินนการติดตามสงจดหมายแจ
ง
งตอลูกหนี้ที่มีปญญหา และหากไไมสามารถ
เรียกชําาระหนี้ได จะตตองขออนุมัติจากผูบริหารเพื่ออตัดจําหนายหหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ โดยกรรณีหนี้ที่มีมูลคคาสูงกวา 1
แสนบาาทตอราย ตองฟฟองศาลบังคับคดี
ค ถึงที่สุดจึงจะะตัดลูกหนี้ได
ยอดคงเหลือลู
อ กหนี้ การคา ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2556
รายละเอียดตามอายุลูกหนี
ก ้การคา แสดงตามตารางดังั นี้

2557 2558 และ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุนายน 2559 แยก
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ลูกหนี้การรคา
ลูกหนีนี้ที่อยูในกําหนดชํชําระ
ลูกหนีนี้การคาแยกตามอายหนี้ที่คางชําระ
ไมมเกิน 3 เดือน
มาากกวา 3 - 6 เดือน
มาากกวา 6 - 9 เดือน
มาากกวา 9 - 12 เดือน
มาากกวา 12 - 24 เดือน
อ
มาากกวา 24 เดือนขึน้ ไป
รวมลูกหนี้การคา
หัก : คคาเผื่อหนี้สงสัยจะะสูญ
รวมลูกหนี้การคา-สุทธิ

ณ วันที่ 311
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ธันวาคม 25556
2557
2
งบเฉพาะกิจกการ
งบกาารเงินรวม
ลานบาท รออยละ ลานบาทท รอยละ
16.85
46.7
49.227
60.2
11.49
3.30
1.18
0.64
2.63
1.43
37.52
(1.43)
36.10

31.8
9.1
3.3
1.8
7.3
4.0
1104.0
(4.0)
1100.0

22.001
5.006
4.005
1.110
0.559
1.557
83.665
(1.78)
81.887

ณ วันที่ 31 ธันวาคคม
ณ วันที
น ่ 30
2558
มิถุนายนน 2559
งบการเงินรวม
งบการเงินิ รวม
ลานบาท รอยยละ ลานบาท รอยละ
25.35
344.2
25.96
41.9

26.9
6.2
4.9
1.3
0.7
1.9
102.2
(2.2)
100.0

23.32
6.43
6.61
7.39
5.14
0.31
74.55
(0.46)
74.09

3 1.5
8.7
8.9
1 0.0
6.9
0.4
1000.6
(00.6)
1000.0

24.50
5.05
1.17
0.29
5.01
0.64
62.61
(0.62)
61.99

39.5
8.1
1.9
0.5
8.1
1.0
101.0
(1.0)
100.0

โดยลูกหนี้การค
ก าที่อยูในกําหนดชําระป 22557 เพิ่มขึ้นคอนข
อ างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับบป 2556 เนื่องจจาก ในชวง
ปลายป 2557 บริษัทมีลูกหนี้การคาจากการใหบริกาารฉีดวัคซีนแกพนั
พ กงานของบริษัทเอกชนรายยหนึ่งมูลคาจํานวน
น 23.96
ลานบาาท ซึ่งไดรับชําระเงินในป 2558 นอกจากนี้ ลูกหนี้การคาทีท่คางชําระมากกกวา 9 เดือนขึขึ้ นไป ในป 2558 เพิ่มขึ้น
เนื่องจาาก การคางชําระะนานของลูกหนีนี้การคาภายใต โครงการประกักันสังคม กรณีการให
ก เคมีบําบั ัดแกผูปวยโรคมะเร็ง การ
เบิกอุป กรณในการผาตั
า ดหัวใจแบบบเปด การผาตัดดใสอวัยวะเทียมในการบํ
ย
าบัดรั
ด กษาโรค ซึ่งงสํานักงานประะกันสังคม
เปลี่ยนรระบบการยื่นขอมูลมาใชระบบ E-Claim จาากเดิมใชการยืนเอกสาร
่น
ซึ่งสํานั
า กงานประกันนสังคมขอโรงพพยาบาลใน
โครงกาารรอเบิกภายใตตระบบใหมซึ่งเริเ ่มใชในชวงครึรึ่งหลังป 2558 ทําใหหนี้ดังกลลาวคางชําระนาาน
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นขอองบริษัทฯเปนลูกหนี้ทั่วไปซึ่งงไมเกี่ยวของโดดยตรงกับการปประกอบกิจการ โรงพยาบาล โดดย ณ วันที่
31 ธันววาคม 2556 25557 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนนายน 2559 บริริษัทฯมีลูกหนีอื้อ่นื เปนจํานวน 3.04 ลานบาท 7.88 ลาน
บาท 7.778 ลานบาท แลละ 12.39 ลานบบาท ตามลําดับ
สินคาคงเหลืลือ
สินคาคงเหลืลือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันนวาคม 2556 2557
2 2558 และะณ วันที่ 30 มิถถุนายน 2559 อยู
อ ที่ 19.26
ลานบาท 30.66 ลานบบาท 24.23 ลานบาท
า
และ 211.84 ลานบาท ตามลําดับ ตลออดชวงป 2556--2558 และงวดด 6 เดือน ป
2559 มีระยะเวลาขายสิสินคาเฉลี่ยอยูที่ 12 วัน โดยมีร ายละเอียดสินคาคงเหลือแตละประเภทแสดง
ะ
งดังตารางตอไปปนี้

สินคาคงเหลือ

ยาและเววชภัณฑ
เวชภัณฑ
ฑเอ็กซเรย
เวชภัณฑ
ฑหองทดลอง
รวมสินคาคงเหลือ
หัก : คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือ
รวมมสินคาคงเหลือ-สุสุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน

ณ วันที่ 31 ธัันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการร
งบการเงินรววม
2556

25557

งบการเงิงินรวม
25559

2558

ลานบบาท
188.02
0.04
0
1.20
1
199.26

รอยละ
93 .6
0 .2
6 .2
100 .0

ลานบาท
29.16
0.11
1.39
30.66

รอยละ
95.1
0.3
4.5
100.0

ลานบาท
น
22.28
0.11
1.85
24.23

รอยละะ
91.99
0.55
7.66
100.00

199.26

100 .0

30.66

100.0

24.23

100.00
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ลานบาท
20.49
0.10
1.32
21.91
(0.06)
21.84

รอยละ
93.8
0.4
6.0
100.3
(0.3)
100.0
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บริษัทฯตั้งสํารองสินคาคงเหลือเสื่อมสภาาพจากการหมดดอายุในระดับต่ตํา เนื่องจาก บริริษัทฯมีการบริริหารสินคา
คงคลังอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกําหนดใหหเจาหนาที่ประะจําคลังสินคาและห
แ องยาตองงทําการตรวจสสอบยาและ
เวชภัณฑ ในคลังสินคาและหอผูปวยทุ
ย กเดือน นอก จากนี้ บริษัทฯมีสายสัมพันธทีท่ดี ีกับผูจัดจําห นายยา จึงสามาารถเปลี่ยน
คืนยาที่ใกลหมดอายุกักับผูจัดจําหนายได โดยในงวดด 6 เดือน ป 25559 บริษัทยอยมีการตั้งสํารองคคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือ
จํานวน 0.06 ลานบาทท เนื่องจาก สินคคาคงเหลือบางงรายการหมดอายุ โดยเปนสินคาคงเหลือคงคคางตั้งแตกอนบบริษัทฯเขา
ซื้อกิจกการบริษัทยอย ซึซ่งบางสวนไมสามารถเปลี่ยนนคืนได อยางไรรก็ตามภายหลังจากการตั
ง
้งสํารรองดังกลาว บริษัทยอยมี
สินคาคคงเหลือลักษณะะดังกลาวซึ่งยังไม
ไ หมดอายุอยูอ อีี กเพียงจํานวนเเล็กนอยไมสาระสําคัญ
คาความนิยม
ในป 2557 บริ
บ ษัทฯไดตัดสินใจเข
น าลงทุนในนบริษัท โรจนเเวช จํากัด โดยไไดเขาซื้อหุนจาากผูถือหุนเดิม จํานวน 12
ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.177 ราคาหุนละ 100.50 บาท โดยใใชเงินลงทุนทังสิ
้ง ้น 126 ลานบบาท ซึ่งการลงททุนดังกลาว
ทําใหเกิดคาความนิยม ที่เปนผลจากมูลคาเงินลงทุนนสูงกวามูลคาทรัพยสินสุทธิ (ภายหลังการปปรับปรุงมูลคาสินทรัพย)
ัท คาความนิ ยมอยูที่ 88.30 ลาน 87.80
ในบริษษััทยอย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคคม 2557 2558 และ 30 มิถุนายน 2559 บริษทฯมี
ลานบาทท และ 87.80 ลานบาท ตามลําดั
า บ จากการทดดสอบคาความนินิยมของเงินลงทุนในบริษัทยออย โดยการประะเมินมูลคา
หุนสามัมัญของบริษัทยอยตามวิธีสวนลดกระแสเงินสสด (Discountedd Cash Flow) พบว
พ าคาความนิ ิยมของเงินลงททุนดังกลาว
ยังไมพบขอบงชี้การดอยคา
เงินลงทุนระะยะยาว
ณ วันที่ 31 ธัธนวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินลลงทุนระยะยาววในบริษัท เวลเนส ซิตี้ จํากัด (“เวลเนส”) จํานวน
า 4.50
ลานบาาท คิดเปนสัดสสวนรอยละ 3.75 ของทุนชํารระแลวของเวลลเนส ซึ่งประกกอบกิจการศูนยยดูแลผูสูงอายุย และที่พัก
สําหรั บบคนวั ยเกษียณ โดยเวลเนสไได รับผลกระท บอย างหนักจาากเหตุ การณมหาอุทกภั ยในปป 2554 ทํ าใหในป
ใ 2557
ผูบริหารไดตัดสินในหหยุดดําเนินงานเเชิงพาณิชย ดังนนั้น บริษัทฯจึงไดตั้งสํารองเงินลงทุ
น นดังกลาววไวเต็มจํานวนนในป 2557
ทําใหไมมมีมูลคาเงินลงงทุนดังกลาวแสสดงในงบการเงิ ินรวมป 2557-22558 และงวด 6 เดือน ป 25599
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
บ ษัทฯมุงเนนลลงทุนในเครื่องมื
ง อและอุปกรณ
ณทางการแพท ยเพื่อเพิ่มศักยภภาพในการ
ในระหวางปป 2556-2558 บริ
ใหบริกการ รวมถึงการซืซื้อที่ดินเพิ่มเติมในบริ
ม
เวณติดกั บพื้นที่โรงพยาาบาลราชธานีและปรับปรุงอาาคารและสิ่งปลูกสรางเพื่อ
รองรับโอกาสขยายธุรกิ
ร จในอนาคต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25556 2557 25588 และ 30 มิถุนาายน 2559 บริษัษทั ฯมีที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ เปปนจํานวน 437..43 ลานบาท 7 51.53 ลานบาทท 721.79 ลานบบาท และ 705.001 ลานบาท ตามมลําดับ ซึ่ง
การเพิ่มมขึ้นอยางมีนัยสํ
ย าคัญระหวางป
ง 2557 เมื่อเปปรียบเทียบกับป 2556 ซึ่งเปนผลมาจากการ
น
รเขาลงทุนในบบริษัทยอย
ระหวางงป 2557 สัดสวนร
ว อยละ 52.17 ของทุนจดท ะเบียนชําระแลลว ซึ่งบริษัทฯตตองแสดงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ป ของ
บริ ษั ท ยย อ ยเป นสิ น ทรัรั พ ย ต ามงบการเงิ น รวมของ บริ ษั ท ฯ โดยรรายการสิ นทรัพย
พ ข องบริ ษั ท ยย อ ยดั ง กล า ว ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2557 อยูที่ 2663.97 ลานบาท นอกจากนี้ในปป 2557 มีการรับโอนที
บ
่ดินจากผูขายจํานวน 99.96 ลานบาท ซื้อครุภัณฑ
การแพทย 28.51 ลานบาท และเงินลงทุ
ล นปรับปรุงออาคารและสิ่งปลู
ป กสรางของโโรงพยาบาล ซึ่งงบางสวนรับโออนจากงาน
ระหวางงกอสรางในปกกอน รวมจํานวนน 57.36 ลานบาาท
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เงินมัดจําคาที่ดิน
บริษัทฯทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินรวม 8 แปลง พื้นที่รวม 15-3-70 ไรร ในบริเวณติดกกับพื้นที่ของโรรงพยาบาล
ราชธานีนี เพื่อการขยายยพื้นที่การใหบริ
บ การในอนาคคต โดยทยอยชําระเงินมัดจําคาที่ดินตั้งแตป 2554 ถึง 2558 ปละ 6.43
ลานบาท โดยจะชําระะคาที่ดินสวนทีที่เหลือพรอมทยยอยรับโอนที่ดิดินทั้งหมดในสิสิงหาคม 2559 โโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 25557 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถนายน
ุ
2559 บริริษัทฯมีเงินมัดจํจาคาที่ดินสะสมเปนจํานวนรววม 19.28 ลานบบาท 15.75
ลานบาท 22.18 ลานบาท และ 22.18
2 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี
ง ้ บริษัทฯรับโอนที
โ ่ดินบางสสวน มูลคา 9.966 ลานบาท
ระหวางงป 2557 สงผลลใหมูลคาเงินมัดจําสะสมลดลลงในป 2557 เมมื่อเปรียบเทียบกั
บ บป 2556 (โปปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมมในหัวขอ “5.1.3 – ที่ดินรับโออนในอนาคต”)
า เงินไดรอการรตัดบัญชี
สินทรัพยภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนรายการแสดดงผลแตกตางชัชั่วคราวระหวาง การประเมินภภาษีจากกําไรทางบัญชีกับ
กําไรตาามเกณฑภาษีอากร ทั้งนี้ ผลแตกตางชั่วคราววดังกลาวของบบริษัทฯสวนใหญเกิดจากรายกการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และภาระผูกพันผลปรระโยชนพนักงาน ซึ่งเปนคาใใชจายทางบัญชีแตไมนับเปนคคาใชจายทางภ าษี ทําใหมูลคาภาษี
า ที่จาย
จริงสูงกกวามูลคาภาษีทางบั
ท ญชีซึ่งคํานวณจากกํ
น
าไรก อนหักภาษีในงงบการเงิน บริษัษทั ฯจึงแสดงผลลแตกตางชั่วคราวดังกลาว
เปนสินนทรัพยในงบแสสดงฐานะการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 25588 และ ณ วันที่ 330 มิถุนายน 25559 บริษัท
ฯมีสินททรัพยภาษีเงินได
ไ รอการตัดบัญชีเปนจํานวนน 5.60 ลานบาทท 6.79 ลานบาาท 8.22 ลานนบาท และ 8.744 ลานบาท
ตามลําดดับ
16.3.2 หนี้สิน
น นเวียน แลละหนี้สินไมหหมุ นเวีย น ซึ่ง ณ วั นที่ 31
หนี้สินของบบริษัทฯแบงออกเป น 2 ประะเภทคือ หนี้สินหมุ
ธันวาคม 2556 2557 2558
2 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายยน 2559 บริษัทฯมี
ท หนี้สินหมุนเวี
น ยน จํานวน 172.95 ลานบาท 456.70
ลานบาท 349.44 ลานบาท
า
และ 4330.97 ลานบาทท ตามลําดับ โดดยสัดสวนหนีสิ้สนิ หมุนเวียนตตอหนี้สินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 2557 และ
แ 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุ นายน 2559 อยูยูที่รอยละ 28.2 รอยละ 40.2 รอยละ 32.5 และร
แ อยละ
37.9 ตาามลําดับ
หนี้สินไมหมุมนเวียน ณ วันที
น ่ 31 ธันวาคมม 2556 2557 2558
2 และ ณ วันที
น ่ 30 มิถุนายนน 2559 อยูที่ 134.76 ลาน
บาท 3999.42 ลานบาทท 451.13 ลานบบาท และ 398.770 ลานบาท ตาามลําดับ โดยหนี้สินหลัก ไดแแก เงินกูยืมระยยะยาว ซึ่งมี
24.4
สัดสวนนสูงสุดในหนี้สิสินรวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายยน 2559 อยูที่รอยละ

รอยละ 39.5 รอยละ 522.3 และ รอยละะ 43.7 ตามลําดดับ เปนผลจากบริษัทฯกูยืมเพือลงทุ
่
นในบริษษัั ทยอยในระหววางป 2557
และจากกการนับรวมภาาระเงินกูยืมของงบริษัทยอยดังกกลาวเปนภาระหหนี้รวมของบริษัทฯ
เจาหนี้การคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557
2 2558 และะ ณ วันที่ 30 มิิถุนายน 2559 บริ
บ ษัทฯมีเจาหนีนี้การคาเปนจํานวน
น 87.41
ลานบาทท 145.30 ลานบบาท 110.60 ลานบาท และ 1111.49 ลานบาท ตามลํ
ต าดับ โดยเจาหนี้การคาปป 2557 เพิ่มสูงขึ้นในอัตรา
รอยละ 66.2 เมื่อเทียบกั
บ บป 2556 เนืองจาก
่
บริษัทฯฯรวมเจาหนี้การค
า าของบริษทย
ัท อยเขามาในงงบการเงินรวมในป 2557
จํานวนน 15.35 ลานบาาท ประกอบกับช
บ วงปลายป 22557 บริษัทมีเจาหนี้คงคางจากการสั่งซื้อวัคคซีนเพื่อมาบริริการใหแก
พนักงาานของบริษัทเออกชนรายหนึ่ง จํานวน 31.766 ลานบาท ทําใหยอดคงคางสิ้นป 2557 สูงงขึ้นกวาปกอนหน
น า ทั้งนี้
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลีลี่ยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนนายน 2559 คิดเป
เ น 44 วัน
58 วัน 557 วัน และ 48 วัน ตามลําดับ
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เจาหนี้อื่น
น ่ 31 ธันวาคมม 2556 2557 25558 และ ณ
เจาหนี้อื่น ไดแก เจาหนี้คาซืซ้อสินทรัพย ค าตกแตง เปนตน โดย ณ วันที
วันที่ 300 มิถุนายน 25559 บริษัทฯมีเจาหนี
า ้อื่น จํานวนน 33.44 ลานบาท 71.58 ลานบาท 74.29 ลาน บาท และ 34.20 ลานบาท
น
ตามลําดดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสาคั
สํ ญในป 25577 เมื่อเปรียบเทียบกั
ย บป 2556 เปนผลจากการเเขาลงทุนถือหุนในบริ
ษั ท
ยอยระหหวางป 2557 ซึ่งบริษัทฯตองแแสดงเจาหนี้อื่น ของบริษัทยอยเป
ย นเจาหนี้ในงงบการเงินรวมขของบริษัทฯ
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
น ่ 31 ธันวาคมม 2558 มีมูลคาวงเงินกูยืม
บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมจากสถถาบันการเงิน 2 แหง โดย ณ วันที
รวม 9223.24 ลานบาท โดยแบงเปน วงเงิ
ว นเบิกเกินบั ญชี 36 ลานบาาท วงเงินกูระยะสั้น 57 ลานบบาท และวงเงินกูระยะยาว
799.24 ลานบาท และววงเงินค้ําประกัน 31 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯจะใใชเงินกูยืมระยะะสั้นเพื่อบริหารรเงินทุนหมุนเวีวียนในการ
ดําเนินธธุรกิจ ในขณะวัวัตถุประสงคของเงินกูระยะย าวสวนใหญถกใช
ูก เพื่อการกอสรางอาคารผูปป วยเพิ่มเติมและลงทุนใน
บริษัทยยอย ซึ่งวงเงินทัั้งหมดมีหลักปรระกันเปนที่ดินแและอาคารโรงพยาบาลของบริริษัทฯและบริษษัั ทยอย
ณ วันที่ 31 ธัธนวาคม 2556 2557 2558 แลละ ณ วันที่ 30 มิมถุนายน 2559 บริษัทฯมีเงินกกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินนคงคางเปนจํานวน
น 8.05 ลานบบาท 5.36 ลานบบาท 19.07 ลานบาท
น และ 1399.89 ลานบาท ตตามลําดับ โดย ณ วันที่ 30
มิถุนายยน 2559 เพิ่มขึ้นสู
น งเมื่อเทียบกักับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25588 เพื่อใชเปนเงินทุ
น นหมุนเวียนนโดยมีสาเหตุหลั
ห กมาจาก
ผลกระทบจากการชําระเงิ
ร นใหแกโรงงพยาบาลภายใตตโครงการประะสังคมลาชากวากําหนด ในขณณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุถนายน 2559 มี เงินกูยืมระยะยยาวจากสถาบันการเงิ
น
นคงคางงเปนจํานวน 1449.62 ลาน
บาท 4448.81 ลานบาท 562.73 ลานบาท และ 496.166 ลานบาท ตามมลําดับ โดยเงินกู
น ยืมจากสถาบับันการเงินที่เพิมขึ
่ม ้นอยางมี
นัยสําคั ญในป 2557 เมื
เ ่อเปรียบเทียบกั
ย บป 2556 เเปนผลจากบริษัทฯกูยืมเพื่ อลงทุ
ล นในบริษัททยอยในระหววางป 2557
จํานวน 127.00 ลานบาท และจากการนับรวมภาระเเงินกูยืมของบริริษัทยอยดังกลาวเป
า นภาระหนีนี้ รวมของบริษทฯ
ัท จํานวน
161.75 ลานบาท สวนเงินกูยืมระยะยยาวป 2558 เพิ่มมขึ้นจากป 25577 ในอัตรารอยลละ 25.4 สืบเนื่อองจากรายการกูยืมสถาบัน
การเงินนเพื่อจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยววของกัน
เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวขของกัน
ฯ ยืมเงินบางสสวนจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพื่อใชในการบบริหารสภาพคลอง โดยมี
ในระหวางปป 2557 บริษัทฯกู
ยอดคงคคาง ณ วันที่ 311 ธันวาคม 25577 เปนจํานวน 1142.08 ลานบาทท อยางไรก็ดี ในป 2558 บริษัท ฯไดดําเนินกาารชําระคืน
เงินกูยมืมดังกลาวแลวทั้งจํานวน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนั
พ กงาน
ค ตศาสตรปรระกันภัย ซึ่งปรระมาณการ
หนี้สินภาระะผูกพันผลประโยชนพนักงานนของบริษัทฯคํคํานวณโดยนักคณิ
จากมูลคาปจจุบันของงกระแสเงินสดดที่คาดวาจะตอองจายในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี
ต
้ยขอองพันธบัตรรัฐบาลที่ครบ
กําหนดดในเวลาใกลเคียงกั
ย บกําหนดชําระหนี
า
้สินดังก ลาว โดยกระแสสเงินสดที่คาดววาจะตองจายในนอนาคตประมาาณการจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของ อาทิิเชน อัตราเงินเดื
เ อนพนักงาน อัตราการลาอออก อัตราการตาย อายุงาน สวัวัสดิการพนักงาาน เปนตน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2556 25577 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
า 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพั นผลประโยชนนพนักงาน
เปนจํานนวน 26.58 ลานบาท
น 28.70 ลานบาท 29.50 ล านบาท และ 31.46 ลานบาท ตามลํ
ต าดับ
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ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิ
า
ดขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯมีภารระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิกิดขึ้นเปนจําน วน 76.68 ลานบาท
น โดย
สวนใหหญเปนภาระผูกพั
ก นตามสัญญาจะซื้อจะขายทีที่ดินที่ตองจายใในอนาคต โดยยมีจํานวน 47.449 ลานบาท ทั้งนี้ คาดวา
บริษัทฯฯจะจายเงินครบบทั้งจํานวนแลละรับโอนที่ดินนทั้งหมดภายในนป 2559 (โปรดพิจารณารายลละเอียดเพิ่มเติมในหั
ม วขอ
“5.1.3 – ที่ดินรับโอนนในอนาคต”) ในขณะที
ใ
่ภาระ ผูกพันอื่นๆ ไดดแก หนังสือค้ําประกันธนาคาาร ภาระผูกพันตามสั
ต ญญา
เชาและะบริการ ภาระผูผูกพันตามสัญญาซ
ญ อมบํารุงรักกษา ภาระผูกพันสั
น ญญากอสรางสิ
า นทรัพย แลละภาระผูกพันสัสญญาคาที่
ปรึกษา ซึ่ง ณ วันที่ 300 มิถุนายน 25599 ภาระผูกพันดั ังกลาวจํานวน 14.17 ลานบาทท 7.94 ลานบาทท 0.51 ลานบาทท 2.59 ลาน
บาท แลละ 3.98 ลานบาาท ตามลําดับ
16.3.3 สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธัธนวาคม 2556 2557 2558 แลละ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25599 มีสวนของผูถถืื อหุนเปนจํานววน 306.03
ลานบาทท 280.69 ลานบบาท 275.12 ลานบาท และ 3066.84 ลานบาท ตามลํ
ต าดับ ซึ่งเห
หตุผลที่บริษัทฯฯมีสวนของผูถอหุ
ื นลดลง
แมวาผลลการดําเนินงานนจะยังสามารถทํากําไรไดดีอยยางตอเนื่อง เนืองจาก
่
บริษัทฯมี
ฯ การจายปนผผลอยางตอเนื่องตลอดช
ง
วง
ป 25566-2558 และงวดด 6 เดือน ป 25559
นอกจากนี้ในป
ใ 2558 บริษัษทั ฯไดพิจารณาาปรับโครงสรางส
า วนของผูถอหุ
ือ นเพื่อเตรียมมความพรอมในนการเขาจด
ทะเบียนนในตลาดหลักทรั
ก พย ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผผูถือหุนของบริริษัทฯครั้งที่ 1//2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 มีมติ
อนุมัตกิการดําเนินการ ดัดงนี้
o เปลี่ยนแปลงมู
น
ลคาทีตราไว
่ต จากหุนลละ 10.00 บาท เปนหุนละ 1.00 บาท เปนผลใใหจํานวนหุนเพิ่มขึ้นจาก
9,648,6600 หุน เปน 966,486,000 หุน
o เพิ่มทุนจดทะเบี
น
ยนเปน 300.00 ลานบบาท เพื่อรองรับการเตรี
บ
ยมเขาจดทะเบียนในตตลาดหลักทรัพย
พ และการ
เสนอขขายตอประชาชนเปนการทั่วไปป
o จายเงินป
น นผลเปนหุนที
น ่ออกใหม จํา นวน 128,514,401 บาท หุนละ 1 บาท เปนผผลใหทุนจดทะเบียนชําระ
แลวเพิพิ่มขึ้นเปน 225,0000,401 บาท แและจํานวนหุนจดทะเบี
จ
ยนเพิ่มขึ้นเปน 225,0000,401 หุน
o จัดสรรรกําไรสะสมเพื
พื่อจายเงินปนผผลเปนเงินสดเปปนจํานวน 48.224 ลานบาท เพืพื่ อเปนผลตอบแแทนใหแก
ผูถือหุน และจายเงินปปนผลเปนเงินสสดเปนจํานวน 14.28 ลานบาทท เพื่อรองรับกการจายภาษีเงินปนผลจาก
การจายเงินปนผลเปนหุ
น นที่ออกใหมมขางตน รวมเงินป
น นผลทั้งสิ้น 191.04 ลานบาาท
16. 4

วิเคราะหโครรงสรางทางการรเงิน
อัตราสวนนนโยบายการเงินหลั
น กของบริษั ทฯ ณ วันที่ 311 ธันวาคม 2556 2557 2558 แและ ณ วันที่ 300 มิถุนายน
2559 แสสดงดังนี้
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อยูในระดับ 1.01
1 เทา 3.05 เททา 2.91 เทา แล ะ 2.70 เทา ตามมลําดับ
- อัตราสวนหนี้สินที่มภาระดอกเบี
ีภ
้ยตออสวนของผูถือหุน อยูในระดับ 0.52 เทา 1.622 เทา 2.12 เทา และ 2.08
เทา ตามมลําดับ
- อัตราสวนความสามารรถในการชําระะดอกเบี้ย อยูในระดับ 21.64 เทา 6.07 เทา 55.44 เทา และะ 3.29 เทา
ตามลําดัดบ
เมื่อพิจารณาาจากหนี้สินของบริษัทฯเทียบบกับสวนของผูถืถือหุน พบวาในนป 2557 2558 และงวด 6 เดือน
อ ป 2559
อยูในระดับสูง ดังแสดดงในอัตราสวนหนี
น ้สินตอสวนนของผูถือหุน เนื
เ ่องจาก บริษทฯกู
ัท ยืมจากสถถาบันการเงินมาาเพื่อลงทุน
ในบริษษััทยอยในระหววางป 2557 รวมทั้งภายหลังการรเขาลงทุนในบริษัทยอย บริษทฯต
ัท องรวมภารระเงินกูยืมของบริษัทยอย
เขามาเปปนหนี้สินรวมขของบริษัทฯในงงบการเงินรวมเเพิ่มขึ้น
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โดยจากหมมายเหตุ ป ระกออบงบการเงิ น ปประจํ าป 2557 และ 2558 บริริ ษั ท ฯและบริ ษษั ท ย อ ยไม ส ามมารถดํ ารง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ใหเปนไปตาามเงื่อนไขที่สถาบั
ถ นการเงินกําหนด
า โดยธนาาคารจะพิจารณ
ณาการดํารง
สัดสวนนดังกลาวของบบริษัทฯจากขอมูลในงบการเงินนรวมประจําป และพิจารณาสัสัดสวนดังกลาววของบริษัทยอยจากข
ย อมูล
ในงบกการเงินเฉพาะกิจการประจําป ซึ่งผานการตรววจสอบจากผูสอบบั
ส ญชีรับอนนุญาตแลว โดยยมีรายละเอียดดัดังแสดงใน
ตารางดดานลาง
อัตตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถืถอื หุน (เทา)

เงื่อนไขทีสถาบั
ส่
นการเงินกําหนด

ปป 2557

ป 2558

บริษัทฯ (พิจารรณาจากงบการเเงินรวม)
บริษัททยอย (พิจารณาาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)

2.00
2.50

3.05
5.28

2.91
17.27

อยางไรก็ตาม
า บริษัทฯและบริษัทยอย ไ ดทําหนังสือขอผอนผันการปปฎิบัติตามเงื่อ นไขการดํารงอัตราสวน
หนี้สินตตอสวนของผูถืถือหุนดังกลาว ซึ่งที่ผานมาทาางธนาคารไดดําเนิ
า นการผอนผัผันใหแกบริษัททฯโดยตลอด โดดยบริษัทฯ
ประเมินนวา อัตราสวนหนี
น ้สินตอสวนของผูถือหุน ดังกลาวจะลดลงอยางสาระสสําคัญภายหลังงจากการเสนอขายหุนตอ
ประชาชาชนทั่วไปแลละเขาจดทะเบียนในตลาดหลั
ย
ลักทรัพย จากการเพิ่มขึ้นของททุนจดทะเบียนนและสวนเกินทุทนจากการ
เสนอขาายหุนแกประชาชนทั่วไป ซึ่งจะทําใหบริษัททฯมีโครงสรางททางการเงินที่เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี้บริ
บ ษัทยอยมีแผนนเพิ่มทุนโดยกาารเสนอขายหุนเพิ
น ่มทุนแกผูถอหุ
ือ นเดิมของบ ริิ ษัทยอยตามสิสิทธิ (Right
Offerinng) ภายหลังการรเขาจดทะเบียนของบริ
น
ษัทฯ โโดยมีมูลคามูลคคารวมประมาณ
ณ 100 ลานบาทท ซึ่งบริษัทฯในนฐานะผูถือ
หุนของงบริษัทยอย ในสัดสวนอัตรารรอยละ 52.17 จ ะดําเนินการเพือเพิ
่ ่มทุนตามสิสิทธิดังกลาว อยยางไรก็ตามหากกมีผูถือหุน
รายยอยยอื่นไมใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนดัดงกลาว บริษัททฯ จะใชสิทธิเพิ่มทุนเกินสิทธิจนกระทั่งบริษษัั ทยอยสามารถถเพิ่มทุนได
เต็มจํานนวน ซึ่งการเพิมทุ
ม่ นดังกลาวจะสงผลทําใหสววนของผูถือหุนในบริ
ใ ษัทยอยเพิพิ่มขึ้น และสงผผลใหอัตราสวนหนี
น ้สินตอ
สวนขอองผูถือหุนลดลงงอยางสาระสําคัคญ
16.5

ภ
อง
วิเคราะหสภาพคล
กระแสเงินสด
ส
รายละเอียดแแหลงที่มาและแแหลงใชไปของงกระแสเงินสดแยกตามประเภภท สรุปตามตารราง ดังตอไปนี้
งวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
3 มิถุนายน

ปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธัันวาคม
งบการเงินเฉพาะะกิจการ

(หนวย : ลานบาท)

กระแสเงินสดดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุททธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมการดดําเนินงาน
เงินสดสุททธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมการลลงทุน
เงินสดสุททธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดแลละรายการเทียบเททาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(
สุทธิ
เงินสดแลละรายการเทียบเททาเงินสด ตนงวด
เงินสดแลละรายการเทียบเททาเงินสด ปลายงววด

งบการเงินรวม

งบการเงินิ รวม

2556

25557

2558

25559

ลานบาท

ลานบบาท

ลานบาท

ลานบบาท

206.59
(106.67)
(
(147.53)
(

1255.44
(220.05)
1000.55

162.522
(43.96))
(115.91))

34.52
(14.12)
(32.70)

(47.61)

5.94
5

2.644

(12.30)

53.87

6.26
6

12.200

14.85

6.26

122.20

14.855

2.54
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ป 2556 บริษัษทฯมีกระแสเงิงินสดสุทธิลดลลงจํานวน 47.661 ลานบาท ซึงแม
่ง วาบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจาก
กิจกรร มการดําเนิ นงาน 206.59 ล านบาท และมีกกระแสเงินสดจากการกูยื มระะยะยาวจํ านวนน 25.00 ลานบบาท แตใน
ขณะเดียวกัน บริษัทไดดลงทุนซื้อที่ดนิ อาคาร และอุ ปกรณ 100.41 ลานบาท จายมัมัดจําคาที่ดิน 6..43 ลานบาท ชําระคืนเงิน
กูยืม 333.42 ลานบาท ชํชาระดอกเบี้ย 9.81
9 ลานบาท แและจายเงินสดดปนผล 135.08 ลานบาท ทําใหหเงินสดสุทธิลดลงจากป
ล
กอนหนนา
ในป 2557 บริ
บ ษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิเพพิ่มขึ้นจํานวน 5.94 ลานบาท ซึ่งปจจัยหลักมมาจากกระแสเงิงินสดสุทธิ
จากการรดําเนินงาน 1255.44 ลานบาท รวมกั
ร บเงินกูยมื มจากสถาบันการเงินทั้งระยะสัสั้นและระยะยาววจํานวน 354.66 ลานบาท
รวมทั้งเงินกูยืมจากบริริษัทที่เกี่ยวของกกันจํานวน 1188.63 ลานบาท แต
แ มีการใชกระแแสเงินสดเพื่อลลงทุนจํานวน 220.05 ลาน
บาท ซึ่งงสวนใหญเกิดจากการลงทุ
จ
นในบริ
ใ ษัทยอยจําานวน 123.03 ลลานบาท และลงทุนซื้อที่ดิน ออาคาร และอุปกรณ
ก 84.81
ลานบาท นอกจากนี้ยังจ
ง ายชําระเงินกูยืมทั้งระยะสั้นนและระยะยาววจากสถาบันการเงินจํานวน 2 11.94 ลานบาทท จายชําระ
ดอกเบีย้ยจํานวน 24.81 ลานบาท และจจายเงินสดปนผผลจํานวน 114.994 ลานบาท
ป 2558 บริษัษัทฯมีกระแสเงิินสดสุทธิเพิ่มขึ ้นจํานวน 2.644 ลานบาท ซึ่งเปปนผลมาจากกรระแสเงินสดสุทธิ
ท จากการ
ดําเนินงงาน 162.52 ลานบาท รวมกับเงิ
บ นกูยืมระยะะสั้นและระยะยยาวจากสถาบันการเงิน 435.855 ลานบาท และะเงินสดรับ
จากบุคคลที่เกี่ยวของกกันจํานวน 50.000 ลานบาท ในนขณะที่มีกระแแสเงินสดใชไปจากการลงทุ
ป
นนซื้อที่ดิน อาคาาร อุปกรณ
จํานวน 37.60 ลานบาท รวมทั้งการจจายคืนเงินกูยืมจจากสถาบันการรเงินจํานวน 3116.92 ลานบาทท จายคืนเงินกูยืยมื ระยะสั้น
และระยะยาวจากบริษัษัทที่เกี่ยวของกััน 192.08 ลาน บาท จายชําระดอกเบี้ย 34.779 ลานบาท แลละจายเงินสดปนผล
น 65.43
ลานบาทท
ในงวด 6 เดือน
อ ป 2559 บริริษัทฯมีกระแสสเงินสดสุทธิลดลงจํ
ด านวน 12.330 ลานบาท โดดยถึงแมบริษทฯมี
ัท กระแส
เงินสดสสุทธิไดมาจากกการดําเนินงาน 34.52 ลานบาทท และเงินสดรัับสุทธิจากเงินกูกยืมระยะสั้นจาากสถาบันการเเงิน 100.00
ลานบาท แตมีกระแสเเงินสดใชไปเพืือ่ ซื้อสินทรัพยถ าวร 14.19 ลานบาท
า
จายเงินกู
น ยืมระยะยาวจจากสถาบันการรเงิน 75.43
ลานบาทท ประกอบกับในงวด
บ
6 เดือน ป 2559 มีการรจายเงินสดปนผล
ผ 61.28 ลานบบาท
อัตราสวนสภภาพคลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557
2 2558 และะ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ
บ ษัทฯมีอัตราสสวนสภาพคลอง
อ (Current
Ratio) ในระดับ 0.84 เทา 0.59 เทา 0.66
0 เทา และ 00.72 เทา ในขณะที่มีอัตราสวนสภาพคล
น
องหมมุนเร็ว (Quick Ratio) ใน
ระดับ 00.72 เทา 0.52 เททา 0.59 เทา แลละ 0.66 เทา ตาามลําดับ ทั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส
ต วนสภาพคคลองประเภทตตางๆ พบวา
สภาพคคลองของบริษัทฯในป
ท
2558 มีแนวโนมปรับตั วดีขึ้นจากป 25557 ซึ่งเปนชวงที
ง ่บริษัทฯไดเริ ่มเขาลงทุนในบริษัทยอย
โดยในป 2558 บริษัทฯได
ท เขาไปปรัับปรุงนโยบายยเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนขอองบริษัทยอย สสงผลใหอัตราสสวนสภาพ
คลองหหมุนเร็วเริ่มปรับตั
บ วสูงขึ้น
วงจรเงินสด
ั 2556-25558 และงวด 6 เดือน ป 2559 อยู
อ ที่ 14 วัน 18 วัน 26 วัน แลละ 43 วัน
วงจรเงินสดเฉลี่ยของบริษทฯป
ตามลํา ดับ โดยวงจรเเงิ นสดดั งกล าวแสดงให
ว
เห็นนวาบริษั ทฯตองเตรียมเงินสดดเพื่อรองรับ กาารดําเนิ นธุ รกิจโดยเฉลี
จ
่ย
ประมาณ
ณ 25 วัน ซึ่งทีผผ่ านมาบริษัทฯบบริหารสภาพค ลองโดยใชกระะแสเงินสดภายในกิจการเปนหหลัก และใชเงินกู
น ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินเพื
น ่อชวยเสริมสภาพคล
ส
องอีกททางหนึ่ง
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16.6

อัตราผลตอบบแทนตอผูถือหุน

อัตราผลตอบบแทนผูถือหุน (Return on EEquity : ROE) ป 2556-2558 และงวด 6 เดืออน ป 2559 คิดเป
เ นรอยละ
50.44 รอยละ 28.92 รอยละ 22.95 แลละรอยละ 45.115 ตามลําดับ และ โดยอัตราผลตอบแทนผูถืออหุนในชวงป 2556-2558
ลดลงเปปนผลจาก
(1) สัดสวนต
น นทุนขายและะคาใชจายในกาารบริหารตอราายไดจากกิจการรโรงพยาบาลเพิพิ่มขึ้น เนื่องจากก อัตราการ
มาใชบริกิ ารของผูปวยประกั
ย
นสังคมเเพิ่มสูงขึ้น
(2) สิทธิประโยชน
ร
จากคณ
ณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) หมดอาายุในป 2557
(3) การลงททุนในบริษัทยอย
อ ซึ่งผลการดําเนินงานของบริริษัทยอยยังอยูในสภาวะขาดทุทุน
นผูถือหุนงวด 6 เดือน ป 25559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปจจั ยหลักมาจาก การเติ
ในขณะที่อัตราผลตอบแท
ต
ก บโต
รายไดจจากกิจการโรงงพยาบาลเติบโตร
โ อยละ 14.88 โดยเติบโตทั้งรายไดจากผูปปวยทั่วไป และะรายไดจากผูปปวยภายใต
โครงกาารประกันสังคมม รวมทั้งจากการที่บริษัทฯสาามารถควบคุมตนทุนในการรักษาพยาบาลแล
ก
ละคาใชจายในกการบริหาร
ไดอยางงมีประสิทธิภาพพมากขึ้น
16.7

ปจจัยและอิทธิ
ท พลหลักที่อาจมี
า ผลตอการดํดําเนินงานหรือฐานะทางการเงิ
ฐ
งินในอนาคต

16.7.1 ผลการดําเนินงานของบริษัท โรงพยาบาลรราชธานี โรจนะะ จํากัด
น อยละ 52.17 ในป 25557 ทําใหตองรรวมผลการ
ภายหลังจากกบริษัทฯเขาลงงทุนซื้อหุนในบบริษัทยอย จํานวนร
ท อยเขามาในงบการเงินรวมม ซึ่งผลการดําเนิ
า นงานของบบริษัทยอยในปป 2556-2558 รวมทั
ร ้งเมื่อ
ดําเนิน งานของบริษัทย
เปรียบเเทียบสําหรับไตรมาส
ไ
1 ป 25558 และงวด 6 เดือน ป 25599 ยังแสดงผลขขาดทุนสุทธิ แตตมีแนวโนมปรรับตัวดีขึ้น
ตอเนื่อง โดยสรุปผลกการดําเนินงานบบริษัทยอยดังแสสดงตอไปนี้
สรุปงบบแสดงฐานะการรเงิน

งบแสสดงฐานะการเงิงิน

งวด 6 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ว
2556
2
ลานบาทท

2557

2558

2559

รอยละ ลานบาท รอยละ
อ
ลานบาท รอยละ ลานบาท

รอยละ

งบแสสดงฐานะการเงิงิน
รวมสินทรัพย

300.800

100.0

283.24

100.0

278.09

100.0

279.62

100.0

รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน

205.422
95.388

68.3
31.7

238.15
45.08

84.1
15.9

262.87
15.22

94.5
5.5

272.94
6.68

97.6
2.4
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สรุปงบบกําไรขาดทุนเบ็บ็ดเสร็จ
ปบัญชี สิน้ นสุดวันที่ 31 ธันวาาคม
งบกําาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ร็จ

25556

2557

งวด 6 เดืออน สิ้นสุดวันที่ 300 มิถุนายน
2558

25588

ลานบาท รอยละ ลานบบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท

2559

รอยละ ลานบาาท รอยละ

รายได
รายไดจาากกิจการโรงพยาบาล
รายไดอนื่

44.26
0.15

99.7
0.3

522.11
00.81

98.5
1.5

92.34
2.16

97.7
2.3

42.46
1.04

97.61
2.39

65.11
1.226

98.10
1.90

รายไดรววม

44.41

100.0

522.92

100.0

94.50

100..0

43.50

100.00

66.338

100.00

ตนนทุนและคาใชจาย
ตนทุนกิจการโรงพยาบาลล
คาใชจายยในการบริหาร

(52.27) (117.7) (77..23) (145.9) (95.32) (100.99) (44.56) ( 102.44) (56.522) (85.15)
(25.52) (57.5) (12..47) (23.6) (15.58) (16.55) (6.88) (15.82) (10.366) (15.61)

กําไรกอนนหักตนทุนทางการเงิน
และภาษีษี
(33.38)

(75.2) (36..78)

(69.5) (16.40)

(17.44)

(7.95)

(18.27)

(0.500)

ตนทุนททางการเงิน

(14.12)

(31.8) (13..76)

(26.0) (14.11)

(14.99)

(6.41)

(14.74)

(8.044) (12.11)

กําไรกอนนภาษีเงินไดนิตบุบิ คุ คล

(47.50) (107.0) (50..54)

(95.5) (30.51)

(32.33) (14.36)

(33.00)

(8.544) (12.87)

ภาษีเงินไไดนิติบุคคล
กําไร (ขาาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับป
กําไร (ขาาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ร
สําหรับป

0.00

0.0

00.00

(47.50) (107.0) (50..54)
(0.04)

0.1

00.24

(47.54) (107.0) (50..30)

0.0

0.00

(95.5) (30.51)
0.5

0.0

0.00

0.00

(32.33) (14.36)

(33.00)

0.65

(95.0) (29.86)

0.7

0.64

1.47

(31.66) (13.72)

(31.53)

(0.76)

0.000

0.00

(8.544) (12.87)
0.000

0.00

(8.544) (12.87)

อัตราสววนความสามารรถในการทํากําไร
ไ
ปบญชี
ญ
ั สิ้นสุดวันที่
311 ธันวาคม
อัตราสวนความสามารถใในการทํากําไร
อัตรากําไไรขั้นตน
อัตรากําไไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไไรสุทธิ

หนวย
รอยละ
รอยละ
รอยละ

2556
(18.10)
(75.76)
(106.95)

2557
(48.21)
(72.14)
(95.50)

งวด 6 เดือน สินสุ
้น ดวันที่
30 มิถุนายยน
2558
(3.23)
(20.10)
(32.29)

2558
(4.95)
(21.16)
(33.00)

2559
13.19
(2.72)
(12.87)

ขอมูลกการใหบริการ
ปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สถิติการใหบริการ

หนวย

2556

2557

จํานวนผูผูประกันตนเฉลี่ย
คน
8,304
10,600
จํานวนหหองตรวจ (เฉลี่ย)
หอง
4
5
จํานวนเตีตียงเปดใหบริการรเฉลี่ย
เตียง
12
16
จํานวนผูผูปวยนอกรับการรรักษาจริง*
ครั้ง
N/A
61,314
จํานวนผูผูปวยในรับการรักษาจริ
ก ง*
คน
N/A
1,273
หมายเหตตุ * บริษัทฯเริ่มเขขาบริหารระบบฐานขอมูลผูปวยตั้งแแตป 2557 เปนตนไป
น
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งวด 6 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถนายน
นุ
2558
10,087
6
19
103,819
1,962

2558
10,357
6
19
47,048
851

2559
9,907
6
24
70,462
1,244
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รายไดจากกิจการโรงพยาบ
จ
าล
โดยภายหลังจากบริ
ง
ษัทฯ เขขาบริหารงานในนบริษัทยอยตั้งแต
แ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 บริริษัทมีผลการดําเนินงานดี
ขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรรายไดจากกิจกาารโรงพยาบาลขของบริษัทยอยปป 2556-2558 อยู
อ ที่ 44.26 ลานนบาท 52.11 ลานบาทและ
92.34 ลานบาท ตามลําดั
า บ ปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เติบโตเฉลี่ยตตอป (CAGR) รอยละ 44.4 จา กการเติบโตขอองผูปวยทั้ง
ผูปวยนนอก และผูปวยใน
ย โดยจํานวนนการใชบริการรของผูปวยนอกก ป 2558 เพิ่มขึ้นมาอยูที่ 103, 819 ครั้งตอป จากป
จ 2557
อยูที่ 611,314 ครั้งตอป เติบโตรอยละะ 69.3 นอกจากกนี้ จํานวนการใชบริการของผูปวยใน เพิ่มขึ ้นมาอยูที่ 1,9662 คนตอป
จากในปป 2557 อยูที่ 1,273 คนตอป หรือคิดเปนอัตราาเติบโตรอยละ 54.1
สําหรับงวด 6 เดือน ป 2558 และงวด 6 เดืดือน ป 2559 ราายไดจากกิจการรโรงพยาบาลขของบริษัทยอย อยู
อ ที่ 42.46
ลานบาท และ 65.11 ลานบาท ตามลําดับ ปรับเพิ่มขึ ้นคิดเปน รอยละ
ย 53.4 จากกการเติบโตของ ผูปวยทั้งผูปวยนอก และ
ผูปวยในน โดยจํานวนกการใชบริการขอองผูปวยนอก ในนงวด 6 เดือน ป 2559 เพิ่มขึนมาอยู
้น ที่ 70,4622 ครั้งตองวด 6 เดือน จาก
งวด 6 เเดือน ป 2558 อยูที่ 47,048 ครั้งตองวด 6 เดืออน เติบโตรอยละ
ย 49.8 นอกจจากนี้ จํานวนกาารใชบริการขอองผูปวยใน
ในงวด 6 เดือน ป 2559 เพิ่มขึ้นมาอยูที ่ 1,244 คนตอองวด 6 เดือน จากในงวด 6 เดือน ป 2558 อยูยที
 ่ 851 คนตองวด 6 เดือน
หรือคิดดเปนอัตราเติบโตร
โ อยละ 46.2
ตนทุนกิจกาารโรงพยาบาล
บริษัทยอยมีมีตนทุนกิจการโโรงพยาบาลในนป 2556-2558 อยูที่ 52.27 ลานบาท
า
77.23 ล านบาท และ 95.32
9 ลาน
บาท โดดยตนทุนดังกลลาวเมื่อคิดเปนสัสดสวนตนทุนกิ จการโรงพยาบาลตอรายไดรวมในป
ร
2556--2558 อยูที่ รอยละ 117.7
รอยละ 145.9 และ รอยละ
ย 100.9 ตามมลําดับ โดยสัดสสวนดังกลาวเพิิม่ ขึ้นในป 25577 เนื่องจาก หลังงการเขาซื้อกิจการ
ก บริษัท
ฯไดเพิ่มมบุคลากรเขาไปเพื
ไ ่อปรับปรุงมาตรฐานการ
ง
รใหบริการ และะปรับปรุงระบบการบริหารง านภายใน อยางไรก็ตาม
สัดสวนนดังกลาวไดลดลงในป 2558 มาอยู
ม ที่รอยละ 1100.9
ในขณะที่ตนทุ
น นกิจการโรงงพยาบาลสําหรัรับงวด 6 เดือน ป 2558 และงววด 6 เดือน ป 22559 อยูที่ 44.56 ลานบาท
และ 566.52 ลานบาท โดยคิ
โ ดเปนสัดสวนตนทุนกิจ การโรงพยาบาาลตอรายไดรวม อยูที่ รอยละะ 102.4 และ รอยละ
อ 85.2
ตามลําดดับ โดยสัดสวนดั
น งกลาวปรับลดลงในงวด
ล
6 เดือน ป 2559 เนื่องจาก การเติบโตของรายไไดที่เรงตัวมากกวาตนทุน
ประกอบกับบริษัทมีการบริหารตนทุนกิจการโรงพยยาบาลที่ดีขึ้น
โดยตนทุนหลั
ห กไดแก ตนทุนยา เวชภัณ ฑ และตนทุนคาธรรมเนียมแแพทย ซึ่งอัตร าสวนตนทุนดังกลาวตอ
รายไดจจากกิจการโรงพพยาบาลเฉลี่ยอยูยูที่รอยละ 13.7 และ รอยละ 233.2 ตามลําดับ
กําไร(ขาดทุน)ขั
น ้นตน
ปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งวด 6 เดือน สิ้นนสุดวันที่ 30 มิถุถนายน
2
2556
2557
25588
2558
25559
ลานบาทท รอยละ ลานบาท
น
รอยละะ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยล ะ ลานบาท รอยละ
กําไรขัน้นตน (8.01)) (18.1) (225.12) (48.2)) (2.98) (3.2)
(2.10)
(
(4.99)
8.59
13.2
กําไร (ขาดทุทุน) ขั้นตนในระหวางป 25566-2558 อยูที่จานวน
ํ
-8.01 ลานบาท
า
-25.12 ลานบาท และ -2.98 ลาน
บาท ตาามลําดับ คิดเปนอั
น ตรากําไร (ขขาดทุน) ขั้นตนนรอยละ -18.1 รอยละ -48.2 และร
แ อยละ -3.22 ตามลําดับ สําหรั
า บกําไร
(ขาดทุนน) ขั้นตนของบบริษัทยอยในงววด 6 เดือน ป 25558 และงวด 6 เดือน ป 2559 อยูที่ -2.10 ลานนบาท และ 8.59 ลานบาท
ตามลําดดับ ซึ่งคิดเปนอัอตรากําไร (ขาดดทุน) ขั้นตน รอยละ -4.9 แลละรอยละ 13.2 ตามลําดับ โด ยสาเหตุหลักที่อัตราสวน
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กําไร (ขขาดทุน) ขั้นตนในป
น 2558 ปรัรับตัวดีขึ้นเมื่อเเทียบกับป 25577 และป 2556 รวมทั
ร ้งงวด 6 เดืดือน ป 2559 ปรับตัวดีขึ้น
เมื่อเทียยบกับงวด 6 เดือน ป 2558 มีสาเหตุ
ส หลักจากกการที่บริษัทฯเริ่มเขาไปบริหารงานในบริ
ห
ษษัั ทยอยตั้งแตพฤษภาคมป
ฤ
2557 โโดยได ป รั บ ปรุรุ ง ระบบการบริริ ห ารงานภายใใน รวมทั้ ง ควบคุ ม ต นทุ น แลละค า ใช จ า ยที่ ไไม จํ าเป น ซึ่ งอั ต รากํ า ไร
(ขาดทุนน) ขั้นตนดังกลลาวมีทิศทางปรรับตัวดีขึ้นตอเนืนื่องเปนผลจากกการเติบโตของงรายไดจากกิจกการโรงพยาบาล ซึ่งปจจัย
สําคัญออยางหนึ่งมาจากนโยบายการใใหบริการผูปวยยภายใตโครงกการประกันสังคมระหวางกันขของทั้งบริษัทฯแและบริษัท
ยอย ซึ่งงเปดโอกาสใหหผูประกันตนภภายใตโครงการรประกันสังคมมของบริษัทฯไดดรับความสะดดวก โดยสามารรถเลือกรับ
บริการรรักษาพยาบาลทีที่บริษัทยอย ปรระกอบกับบริษษัั ทยอยมีการบริริหารตนทุนและะคาใชจายที่มีปประสิทธิภาพมาากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหสัดสสวนตนทุนและคาใชจายในกา รบริหารลดลงออยางตอเนื่อง
คาใชจายในกการบริหาร
คาใชจายในการบริหารของงบริษัทในป 25556-2558 อยูที่ 25.52 ลานบาทท 12.47 ลานบบาท และ 15.588 ลานบาท
ตามลําดดับ โดยคิดเปนสั
น ดสวนตอรวมมในป 2556-25558 รอยละ 57.5 รอยละ 23.6 และรอยละ 166.5 ตามลําดับ ซึซ่งสัดสวน
คาใชจาายในการบริหารต
า อรายไดรวมดังกลาวลดล งอยางตอเนื่อง ภายหลังจากทีที่บริษัทฯไดเขาาไปบริหารงานนในบริษัท
ยอยตั้งแแตเดือนพฤษภภาคม 2557 ซึ่งเปนผลมาจากกการบริหารงาานโดยผูบริหารรที่มีความรูและะประสบการณ
ณในกิจการ
โรงพยาาบาลมายาวนาน และการควบบคุมคาใชจายตตางๆในการดําเนิ
เ นงานอยางมีประสิทธิภาพ สสงผลใหอัตราการเติบโต
ของรายยไดจากกิจการรโรงพยาบาลสูสูงกวาอัตราการรขยายตัวของคคาใชจายหลัก โดยในป 25566-2558 รายไดจากกิ
จ จการ
โรงพยาาบาลเติบโตเฉลีลี่ยตอปรอยละ 44.4
4 ในขณะทีค่ คาใชจายในการรบริหารปรับลดดลงเฉลี่ยตอปรร อยละ 21.9
สําหรับงวด 6 เดือน ป 25558 และงวด 6 เดืดือน ป 2559 คาใชจายในการบริหารของบริริษัท อยูที่ 6.88 ลานบาท
และ 10.36 ลานบาทท ตามลําดับ โดดยคิดเปนสัดสววนตอรายไดรวม
ว รอยละ 15.8 และรอยละ 155.6 ตามลําดับ ซึซ่งสัดสวน
คาใชจาายในการบริหารต
า อรายไดรวมมดังกลาวลดลงงอยางตอเนื่อง ภายหลังจากที่ บริษัทฯไดเข าไปบริหารงานนในบริษัท
ยอยตั้งแแตเดือนพฤษภภาคม 2557 ซึ่งเปนผลมาจากกการบริหารงาานโดยผูบริหารรที่มีความรูและะประสบการณ
ณในกิจการ
โรงพยาาบาลมายาวนาน และการควบบคุมคาใชจายตตางๆในการดําเนิ
เ นงานอยางมีประสิทธิภาพ สสงผลใหอัตราการเติบโต
ของรายยไดจากกิจการโโรงพยาบาลสูงกวาอัตราการข ยายตัวของคาใชจายหลัก โดยในงวด 6 เดือน ป 2559 เปรียบเที
ย ยบกับ
งวด 6 เเดือน ป 2558 รายได
ร จากกิจการโรงพยาบาลลเติบโตรอยละ 53.4 ในขณะทีที่คาใชจายในกการบริหารปรับตั
บ วเพิ่มขึ้น
รอยละ 50.5
ตนทุนทางกการเงิน
ตนทุนทางกการเงินป 25566-2558 ของบริริษัทยอยอยูที่ 14.12
1 ลานบาทท 13.76 ลานบบาท และ 14.111 ลานบาท
ตามลําดดับ โดยสัดสวนต
น นทุนทางกาารเงินตอรายไดดรวมอยูที่รอยลละ 31.8 รอยละ 26.0 และรอยลละ 14.9 ตามลําดับ ลดลง
อย างต อเนื่ อ ง เนื่ องจ าก มู ลค า ของตต นทุ นทางการรเงิ น ในป 2556-2558 อยู ในระดั บ เดิ ม ในขขณะที่ รายไดจากกิ
จ จ การ
โรงพยาาบาลสูงขึ้น
สําหรับงวด 6 เดือน ป 25588 และงวด 6 เดืออน ป 2559 ตนทุ
น นทางการเงินของบริ
น
ษัทยอยยอยูที่ 6.41 ลานบาท
น และ
8.04 ลาานบาท ตามลําดัดบ โดยสัดสวนต
น นทุนทางการรเงินตอรายไดรวมอยู
ร
ที่รอยละะ 14.7 และรอยยละ 12.1 ตามลําดับ ลดลง
เนื่องจาาก รายไดจากกิจการโรงพยาบ
จ
าลเพิ่มสูงขึ้น แแตมูลคาของตนทุ
น นทางการเงินยั
น งอยูในระดับ เดิม
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กําไรสุทธิ
ผลการดําเนินงานของบริ
น
ษัทยอยใน ป 25556-2558 ขาดทุนสุทธิอยูที่ 47.50 ลานบาท 500.54 ลานบาท และ 30.51
ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที
ใ
่สําหรัรับงวด 6 เดือน ป 2558 และงงวด 6 เดือน ป 2559 ขาดทุนสสุทธิอยูที่ 14.366 ลานบาท
และ 8.554 ลานบาท ตาามลําดับ โดยแแมในงวด 6 เดืออน ป 2559 และงวด 6 เดือน ป 2558 ยังแสดดงผลขาดทุนอยู แตลดลง
บ หารจาก
อยางมาากเมื่อเทียบกับป
บ 2557 ภายหลังจากการเขาบบริหารงานในบบริษัทยอยเดือนพฤษภาคม
น
2 557 ของทีมผูบริ
บริษัทฯ ซึ่งผูบริหารตัตั้งเปาเปลี่ยนผลลการดําเนินงานนใหกลับเปนกําไรสุทธิภายในนป 2560 โดยเนนนนโยบายการรสรางฐาน
ลูกคาอยางยั่งยืน และกการควบคุมตนทุนและคาใชจจ ายอยางมีประสิสิทธิภาพ การเพิพิ่มขีดความสามมารถและศักยภภาพในการ
ใหบริกการ ประกอบกับโรงพยาบาลรา
บ
าชธานี โรจนะตตั้งอยูในทําเลทีที่มีศักยภาพสูง ใกล
ใ กับนิคมอุตตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งเปน
นิคมอุตตสาหกรรมขนนาดใหญที่สุดแห
แ งหนึ่งของปรระเทศ ทําใหผุผุบริหารมีความมเชื่อมั่นตอศักยยภาพในการทํากําไรของ
บริษัทยยอยในอนาคต
16.7.2 การเติบโตขอองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในพื
ต
พื้ นที่
การใหบริการของโรงพยาาบาลทั้ง 2 แหงงของบริษัทฯคครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพระนนครศรีอยุธยาแและจังหวัด
ใกลเคียยง โดยจํานวนผผูปวยกลุมที่ใชสิทธิประกันสั งคมจะขึ้นอยูกักับจํานวนโรงงงานอุตสาหกรรรมในพื้นที่เปนสํ
น าคัญ ซึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมรวม
ส
3 แหงไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นนิคมอุตสาหกรรรมไฮเทค
นิคมอุตตสาหกรรมสหหรัตนนคร รวมมทั้งมีเขตประกกอบการอุตสาหหกรรม 2 แหง ไดแก แฟคตออรีี ่แลนดวังนอย และสวน
อุตสาหหกรรมโรจนะ นอกจากนี
น
้ในพืื้นที่ใกลเคียงยังงมีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึซ่งตั้งอยูในเขตตจังหวัดปทุมธาานี จึงเปน
จุดเดนสสําคัญซึ่งชวยสนับสนุนการใหหบริการทางการรแพทยในพื้นที่ ทั้งนี้ มหาอุทกภั
ก ยในชวงปลาายป 2554 และภภาวะความ
ไมสงบบทางการเมือง สงผลลบตอภาวะเศรษฐกิ
ภ
จออุตสาหกรรมใในพื้นที่ชั่วคราาว เนื่องจากนักกลงทุนบางสวนโยกย
ว
าย
โรงงานนไปอยูในบริเวณพื
ว ้นที่อื่นที่ไมประสบปญหหาอุทกภัย ในขขณะที่นักลงทุนกลุ
น มใหมชะลลอการลงทุนเพืพื่อประเมิน
ความเสีสี่ยงทั้งจากปญหาอุ
ห ทกภัยซ้ําซอนและจากภาว
อ
วะเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากความไมแนนออนทางการเมือง อยางไรก็
ดี จั ง ห วั ด พระนครศศรี อ ยุ ธ ยาเป น จั ง หวั ด ที่ มี ที่ ตตั้ ง เหมาะสมสสํ า หรั บ นิ ค มอุอุ ต สาหกรรม เนื่ อ งจากตั้ ง อยู
อ  ใ กล กั บ
กรุ ง เท พมหานครซึ่ งเป
ง น ศู น ย ก ลาางเศรษฐกิ จ ข องประเทศไททย และเป น ศูนย ก ลางการคคมนาคมที่ เ ชื่ อมต
อ อ จาก
กรุงเทพพมหานครไปยังภาคเหนื
ง
อและะภาคตะวันออกกเฉียงเหนือ กอปรกับนิคมอุตสาหกรรมแต
ส
ละะแหงเพิ่มศักยภภาพในการ
ปองกันนอุทกภัยซ้ําซอน ในขณะที่ คววามเชื่อมั่นในกการลงทุนมีแนววโนมฟนตัวขึนหลั
้น งจากปจจัยยดานการเมืองเริ่มมีความ
แนนอนน ซึ่งคาดวาจะสสงผลบวกตอเศรษฐกิจอุตสาหหกรรมในพื้นที่ รวมถึงผลการดดําเนินงานของกกลุมบริษัทในออนาคต
16.7.3 การรวมกลุมประชาคมเศรษ
ม
ษฐกิจอาเซียน (ASEAN Econnomic Commuunity : AEC)
แผนการรวมมกลุม AEC กําหนดวันที่ 31 ธั นวาคม 2558 จะส
จ งผลทั้งดานบวกและลบต
น
ตอธุรกิจใหบริการทางการ
ก
แพทย โโดยการรวมกลุลุม AEC ขางตตน คาดวาจะมีผผูู ปวยเขารับการรรักษาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนเนื่องจากธุรกิจให
จ บริการ
ทางการรแพทยของไทย มีชื่อเสียงดานคุณภาพการรัรักษาและใหบริการอยูในระดัดับสูงเมื่อเทียบ กับคาใชจายในนการรักษา
ในขณะะเดียวกัน การรวมกลุม AEC อาจเปนผลให การโยกยายบุคลากรทางการแ
ค
แพทยเปนไปโดดยสะดวก ซึ่งจะส
จ งผลให
เกิดภาววะขาดแคลนแพพทยและพยาบบาลในอนาคต เเนื่องจากโยกยายไปใหการรักษาในประเทศ
ก
ศที่ใหผลตอบแแทนสูงกวา
อาทิ สิงงคโปรและมาเลลเซีย
ทั้งนี้ นโยบาายของกลุมบริษัษทเนนใหบริกการแกผูปวยในประเทศเปนหลัก จึงไมไดรับบผลบวกจากกาารรวมกลุม
AEC โดดยตรง แตอาจไไดรับผลบวกทางออม เนื่องจาากการรวมกลุม AEC สนับสนนุนใหการลงทุนนขยายตัวและกการโยกยาย
แรงงานนเปนไปโดยสะะดวก สงผลใหหจํานวนแรงงาานในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งสงผลบววกตอรายไดขอองกลุมบริษัท อย
อ างไรก็ดี
อาจมีคววามเสี่ยงจากบุคลากรทางการแ
ค
แพทยถูกชักชววนไปใหบริการรในประเทศที่ใหหผลตอบแทนสสูง
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16.7.4 นโยบายดานสุ
น ขภาพของภาาครัฐ
รายไดหลักของบริ
ข
ษัทฯไดดรับจากโครงกการสวัสดิการสัสังคมดานสุขภาพของภาครัฐ ซึ่งในป 2558 มีสัดสวน
รอยละ 48.6 และหาากนับรวมเฉพาาะรายไดจากโคครงการประกันสั
น งคม จะคิดเปนสัดสวนรอ ยละ 44.5 ของรายไดจาก
กิจการโโรงพยาบาล โดดยอัตราคาบริการของโครงกา
ก
ารภาครัฐที่จายให
ย แกโรงพยาบบาล ขึ้นอยูกับมมูลคางบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรในแตละปป และแนวทางงการจัดสรรงบบประมาณซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเปนประจํา ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
นโยบายดานสุขภาพขของภาครัฐอาจสสงผลกระทบตตอฐานะการเงินและผลการดํ
น
าเนินงานของกลลุมบริษัทอยางมีมีนัยสําคัญ
ในอนาคต
16.7.5 การบังคับใชชมาตรฐานทางบบัญชีและมาตรรฐานรายงานทาางการเงินฉบับใหม
ใ
มาตรฐานกาารรายงานทางการเงินที่จะมีผลลบังคับใชในหรืรือหลังวันที่ 1 มกราคม
ม
2559 คคือ มาตรฐานรรายงานทาง
การเงินนฉบับที่ 4 เรื่องสสัญญาประกันภัภย อยางไรก็ดี ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานรายง
า
งานทางการเงินข
น างตนจะ
ไมมีผลลกระทบอยางเปปนสาระสําคัญตตองบการเงินเมืมื่ อนํามาถือปฎิบับติในงวดที่มีผลบั
ล งคับใช
16.7.6 การเสนอขายหุนตอประชาาชนทั่วไปเปนคครั้งแรก (Initiall Public Offeriing : IPO)
ย 25 ของทุนนชําระแลวโดยจํานวนหุน
บริษัทฯเสนอขายหุนใหแกกประชาชนในคครั้งนี้ในสัดสวนประมาณรอยละ
หุนดังกลาวจะะเปนผลให
จดทะเบีบียนจะเพิ่มขึ้นจาก
น 225,000,401 หุน เปน 3300,000,000 หุน ซึ่งภายหลังการเสนอขายห
ง
อัตราสสวนทางการเงินที
น ่เกี่ยวของกับส
บ วนทุนและจํจํานวนหุนจะลลดลงในอนาคตต เนื่องจากผลกกระทบของสวนทุ
ว นและ
จํานวนนหุนที่ใชเปนฐาานในการคํานววณเพิ่มขึ้น (Dillution Effectss) โดยอัตราสสวนทางการเงินนที่ไดรับผลกระทบไดแก
อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (Earnings per Share) แและอัตราสวนผผลตอบแทนผูถืถอื หุน (Return on Equity) เปปนตน โดย
หากใชผลการดําเนินงานป
ง 2558 เปนเกณฑ
น
อัตราสสวนกําไรสุทธิตตอหุนจะลดลงจจาก 0.35 บาททตอหุนภายใตฐานจํ
ฐ านวน
หุนเดิม เปน 0.26 บาททตอหุนภายใตฐานจํ
ฐ านวนหุนใใหม
อยางไรก็ดี บริ
บ ษัทฯคาดวาจะได
จ รับประโยยชนจากการเขาจดทะเบียนในนตลาดหลักทรั ัพยในระยะยาวว เนื่องจาก
จะนําเงิงินที่ไดรับจากกการ IPO ใชลงทุ
ล นเพื่อขยาย ศักยภาพในการใหบริการทางงการแพทย รววมถึงใชสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิ
ร จ นอกจากนีนี้ การมีสถานะเเปนบริษัทจดททะเบียนในตลาาดหลักทรัพยจะะชวยสงเสริมภาพลั
ภ กษณ
ธุรกิจ แและชวยใหบริษัษัทฯสามารถเขาถึงแหลงเงินทุ นที่มีความหลากหลายและมีตตนทุนต่ํากวาเดิดิมได ซึ่งทั้งหมมดนี้จะเปน
การสนันับสนุนการเติบโตและอั
บ
ตราการทํากําไรขอองบริษัทฯและะคาดวาจะสามมารถชดเชยผล กระทบจากจํานวนหุ
า
นที่
เพิ่มขึ้นได
อ่
นกูยืมขของสถาบันการรเงิน
16.7.7 โครงการในออนาคต และ เงือนไขเงิ
บริษัทฯและะบริษัท ยอยวางแผนลงทุ นเพืพื่อ เพิ่มศั กยภาพพในการให บริการทางการแแพทย รวมทั้ งเพื่อรองรั บ
จํานวนผูปวยที่เพิ่มขึนอย
น้ างตอเนื่องใน 3 โครงการ ((โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติ
่ม มในหัวขอ “6. โครงการในนอนาคต”)
ไดแก
• โครงกาารลงทุนเครื่องตตรวจวินิจฉัยโรรคดวยคลื่นแมเหล็
เ กไฟฟา (Maagnetic Resonaance Imaging : MRI)
• โครงกาารสรางอาคารผู
ผูปวยเพิ่มเติม - โรงพยาบาลราาชธานี
• โครงกาารขยายพื้นที่ใหบริการ - โรงพ
พยาบาลราชธานีนี โรจนะ
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โดยทั้ง 3 โคครงการใชเงินลงทุ
ล นโดยประมมาณ 660-720 ลลานบาท ซึ่งบริริษัทฯวางแผนจจะใชเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงินนประมาณ 300 ลานบาท อยางไรก็
ง ตาม แมวาาในป 2557 และป 2558 บริษทฯและบริ
ัท
ษัทย อยไมสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขขของสถาบันกาารเงิน เรื่อง การรดํารงอัตราสว นทางการเงิน ได
ไ แก อัตราสวนหนี
น ้สินตอทุน (Debt to Equuity Ratio)
ไมเกิน 2.0 เทา และ 2.5
2 เทา ซึ่งไดรับการผอนผันนจากธนาคารสําหรับป 2557 และป 2558 เปปนที่เรียบรอยแแลว (โปรด
พิจารณ
ณารายละเอียดเพิพิ่มเติมในหัวขอ “3. ปจจัยควาามเสี่ยง - 4. คววามเสี่ยงจากกาารไมสามารถปปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกูยืม
ของสถถาบันการเงิน”) แตทั้งนี้ภายหลังการเสนอขาายหุนตอประชาาชนในครั้งนี้ บริ
บ ษัทฯคาดวาจจะสามารถดํารงงอัตราสวน
ดังกลาววไดตามที่ธนาคคารกําหนด เนืองจากการเสน
่
นอขายหุนตอประชาชนจะสงผลทํ
ผ าใหสวนขของผูถือหุนเพิมขึ
่ม ้น ทําให
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงโดยปริ
น
ยยาย รวมทั้งทําให
ใ บริษัทฯมีโครงสรางทางกาารเงิน (Capital Structure)
ที่เหมาะะสมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะชวยลดคววามเสี่ยงจากกา รไมปฏิบัติตามมเงื่อนไขของสถถาบันการเงิน
สําหรับบริษัษัทยอยนั้น มีแผนที
ผ ่จะเพิ่มทุนนโดยการเสนอขขายหุนเพิ่มทุนแก
น ผูถือหุนเดิมมของบริษัทยอยตามสิทธิ
(Right Offering) ประะมาณ 100 ลานบาท
น ดังนั้นบริริษัทฯในฐานะผูถือหุนของบริริษัทยอย รอยลละ 52 จะเพิ่มทุนตามสิทธิ
ดังกลาว ทั้งนี้หากมีผูถืถือหุนรายยอยอือื่นไมใชสิทธิซซืื ้อหุนเพิ่มทุนดังกลาว บริษัทฯ จะใชสิทธิเพิ ่มทุนเกินสิทธิจนกระทั่ง
บริษัทยยอยสามารถเพิพิ่มทุนได 100 ลานบาท ซึ่งงการเพิ่มทุนดัังกลาวจะสงผลทําใหสวนขอองผูถือหุนเพิ่มขึ
ม ้น ทําให
อัตราสววนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริ
น
ษัทยอยยลดลงโดยปริยาย
ย
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