
คำาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

รายการ 2560 2559 เปล่ียนแปลง ร้อยละ

ร�ยได้จ�กกิจก�รโรงพย�บ�ล 1,962.08 1,718.60 243.48 14.17

ร�ยได้อ่ืน 12.40 23.94 (11.54) (48.20)

รวมรายได้ 1,974.48 1,742.55 231.93 13.31

ต้นทุนกิจก�รโรงพย�บ�ล 1,531.96 1,289.96 242.00 18.76

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย 58.68 50.98 7.70 15.10

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 215.08 196.76 18.32 9.31

รวมค่าใช้จ่าย 1,805.72 1,537.70 268.02 17.43

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 168.76 204.84 (36.08) (17.61)

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน 18.97 15.74 3.23 20.52

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 149.79 189.10 (39.31) (20.79)

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ 24.11 35.64 (11.53) (32.35)

กำาไรสุทธิ 125.68 153.46 (27.78) (18.10)

หน่วย : ล้�นบ�ท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

บทวิเคราะห์สำาหรับผู้บริหารผลการดำาเนินงานปี 2560

 สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิ 125.68 ล�้นบ�ท ลดลงจ�ก

ปี  2559 จำ�นวน 27.78 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.10 

 ร�ยได้จ�กกิจก�รโรงพย�บ�ลรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2560 มีจำ�นวน 1,962.08 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2559 

จำ�นวน 243.48 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.17 เป็นผลจ�กผลประกอบก�รโรงพย�บ�ลวิชัยเวช แยกไฟฉ�ย ที่บริษัทฯ ได้เข้�ซื้อ

หุน้ส�มัญ บรษิทั ส�มแยกไฟฉ�ยโพลคีลินคิ จำ�กดั เมือ่วนัท่ี 28 มถินุ�ยน  2559 และศูนย์หวัใจ โรงพย�บ�ลวชิยัเวช อนิเตอร์เนช่ันแนล 

หนองแขม ประกอบกับร�ยได้จ�กนโยบ�ยทันตกรรมของประกันสังคมร�ยละ 900 บ�ทต่อปี และร�ยได้จ�กก�รตรวจสุขภ�พผู้ประกัน 

ตนประกันสังคม ซึ่งนโยบ�ยดังกล่�วเริ่มดำ�เนินก�รต้นปี 2560 รวมถึงก�รเปิดให้บริก�รอ�ค�รใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วย ส่งผลให้ร�ยได ้

ผู้ป่วยทั่วไป เพิ่มขึ้น 190.74 ล�้นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.56 และร�ยได้ผู้ป่วยเหม�จ่�ย เพิ่มขึ้น 52.74 ล�้นบ�ท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 12.91 ส่งผลให้ร�ยได้รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 231.93 ล�้นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.31 จ�ก 1,742.55 

ล�้นบ�ทเป็น 1,974.48 ล้�นบ�ท

 ต้นทุนกิจก�รโรงพย�บ�ลในปี  2560 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยรวม 1,531.96 ล�้นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2559 จำ�นวน 242.00 

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.76 ส�เหตุหลักจ�กก�รเพิ่มขึ้นของค�่แพทย์และค�่ใช้จ่�ยเกี่ยวกับบุคล�กรท�งก�รแพทย์ เพื่อรองรับ 

ก�รเพิ่มขึ้นของผู้รับบริก�ร รวมถึงรองรับก�รขย�ยศูนย์อ�ชีวอน�มัยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



 ค�่ใช้จ่�ยในก�รข�ยรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2560 มีจำ�นวน 58.68 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2559 จำ�นวน 7.70 

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.10 เป็นผลจ�กก�รขย�ยตล�ดท้ังภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ  เพื่อพัฒน�คว�มเป็นเลิศ และ

ก�รเพิ่มบุคล�กรเพื่อรองรับก�รเติบโตของร�ยได้กลุ่มลูกค้�ทั่วไป ส่งผลให้ค่�ตอบแทนพนักง�นที่เกี่ยวข้องกับฝ�่ยข�ย และค่�ใช้จ�่ย

ในก�รโฆษณ�และประช�สัมพันธ์เพิ่มขึ้น

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2560  มีจำ�นวน 215.08 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2559 จำ�นวน 

18.32 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.31 ส�เหตุหลักจ�กค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวกับบุคล�กรสนับสนุน และค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รอื่นๆ  

 ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2560  จำ�นวน 18.97 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2559 จำ�นวน 3.23 

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.52 เป็นผลจ�กเงินกู้ยืมสถ�บันก�รเงินในก�รลงทุนขย�ยกิจก�ร และก�รเข้�ซื้อหุ้นส�มัญ  

บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลินิค จำ�กัด  รวมถึงก�รขย�ยอ�ค�รเพื่อรองรับกลุ่มลูกค�้ทั่วไปที่เพิ่มขึ้น  

 ค�่ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้รวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2560  จำ�นวน 24.11 ล�้นบ�ท ลดลง จ�กปี  2559  จำ�นวน 11.53 

ล�้นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.35 ส�เหตุจ�กก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้ สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รลงทุนในทรัพย์สิน

รายการ 2560 2559 เปล่ียนแปลง ร้อยละ

กำ�ไรข้ันต้น 430.12 428.64 1.48 0.35

อัตร�กำ�ไรข้ันต้น 21.92% 24.94% -  -

EBITDA 281.28 299.46 (18.18) (6.07)

อัตร�กำ�ไร EBITDA 14.25% 17.19%  - -

อัตร�กำ�ไรสุทธิ 6.34% 8.78% -  -

รายการ 2560 2559 เปล่ียนแปลง ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 1,814.94 1,754.88 60.06 3.42

หน้ีสินรวม 751.70 748.68 3.02 0.40

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,061.63 1,004.71 56.92 5.67

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,063.24 1,006.20 57.04 5.67

วิเคราะห์ความสามารถในการทำากำาไร

ฐานะการเงินรวม

 จ�กต�ร�งข�้งต้น EBITDA ลดลงจ�ก 299.46 ล้�นบ�ทในปี  2559 เป็น 281.28 ล�้นบ�ทในปี 2560  หรือลดลงร้อยละ 6.07  

ส่งผลให้อัตร�กำ�ไร EBITDA ลดลงจ�กร้อยละ 17.19 ในปี 2559 เป็น 14.25 และอัตร�กำ�ไรสุทธิลดลงจ�กร้อยละ 8.78 ในปี 2559 

เป็นร้อยละ 6.34 ในปี 2560

 งบก�รเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันว�คม  2560  มีสินทรัพย์รวม 1,814.94 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2559 

จำ�นวน 60.06 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.42 อันเนื่องม�จ�กลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 16.21 ล้�นบ�ท และย�เวชภัณฑ ์

และวัสดุคงเหลือ เพิ่มขึ้น 10.15 ล้�นบ�ท ขณะที่เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ลดลง 93.93 ล้�นบ�ท และบริษัทฯ มีที่ดิน อ�ค�ร 

และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 127.14 ล�้นบ�ท 

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันว�คม  2560  มีจำ�นวน 751.70 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�ก ปี  2559  จำ�นวน 

3.02 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.40 อันเนื่องม�จ�กเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น เพิ่มขึ้น 46.67 ล้�นบ�ท ขณะที่เงินกู้ยืมระยะย�ว 

ลดลง 41.71 ล�้นบ�ท 

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท



รายการ 2560

เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 246.33

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (210.01)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน (130.25)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (93.93)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี 177.59

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 83.66

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันว�คม  2560  รวม มีจำ�นวน 1,061.63 ล�้นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2559 จำ�นวน 56.92 

ล�้นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.67 

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน
กระแสเงินสด

 สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสดลดลงสุทธิ จำ�นวน 93.93 

ล้�นบ�ท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิยกม� ณ วันต้นงวด จำ�นวน 177.59 ล�้นบ�ท เป็นผลให้เงินสดสุทธิปล�ยงวดคงเหลือ 

เท่�กับ 83.66 ล�้นบ�ท ร�ยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

 กระแสเงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น จำ�นวน 246.33 ล�้นบ�ทส่วนใหญ่เกิดจ�กกำ�ไร ของปี 2560 และค�่เสื่อมร�ค�และ 

ค่�ตัดจำ�หน่�ย ส่วนกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจก�รลงทุน จำ�นวน 210.01 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รซื้อและก�รจ่�ย

ชำ�ระหนี้ส่วนปรับปรุงอ�ค�รและอุปกรณ์บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลินิค จำ�กัด และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�

เงิน จำ�นวน 130.25 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน จำ�นวน 86.07 ล้�นบ�ท และ

เงินปันผลจ่�ย จำ�นวน 62.35 ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท



 อัตร�ส่วนผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์และอัตร�ส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2560 ลดลงจ�กปี 2559 จ�กผลประกอบก�ร 

โรงพย�บ�ลที่ลดลง ซึ่งเกิดจ�กที่บริษัทฯ มีแผนรองรับก�รเติบโตในอน�คต โดยก�รเพิ่มแพทย์เฉพ�ะท�ง รวมถึงก�รปรับโครงสร้�ง 

ค�่ตอบแทนและก�รเพิ่มจำ�นวนบุคล�กรท�งก�รแพทย์รวมถึงอัตร�ส่วนสภ�พคล่องและอัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว ในปี 2560 ลดลง 

จ�กปี 2559 

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย, ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย และระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ย เพิ่มขึ้นจ�ก 45.01 วัน , 9.83 วัน และ 75.79 วัน 

 ในปี 2559 เป็น 45.84 วัน ,10.69 วัน และ 76.75 วัน ในปี 2560 ต�มลำ�ดับ

 อัตร�คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ย ลดลงจ�ก 13.01 เท�่ในปี 2559 เป็น 8.90 เท�่ในปี 2560 เนื่องจ�กบริษัทฯ มีค่�ใช้จ่�ย 

ท�งก�รเงินเพิ่มขึ้น และอัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจ�ก 0.75 เท่� ในปี 2559 เป็น 0.71 เท่�ในปี 2560 

ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยดำ�เนินก�รจัดก�รควบคุม โครงสร้�งท�งก�รเงินอย�่งรัดกุม โดยรักษ�อัตร�ส่วนท�งก�รเงินและสภ�พคล่อง 

ในระดับที่เหม�ะสม

รายการ 2560 2559

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ 9.45 12.80

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 12.13 16.00

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง 0.88 1.13

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว 0.75 1.02

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย 45.84 45.01

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย 10.69 9.83

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ย 76.75 75.79

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)

อัตร�คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ย 8.90 13.01

อัตร�ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.71 0.75

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ


