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         7 สงิหาคม 2562 

 

เรอืง คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิท ประจาํไตรมาส 2 ปี 2562  

 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดาํเนินงานของงบการเงินรวมของบรษิทั  

ประจาํไตรมาส 2 ปี 2562 

7 สิงหาคม 2562 

 

บทสรุป 
  

บรษัิท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) รายงานรายไดร้วมของไตรมาส 2 ปี 2562 อยูท่ ี4,348 ลา้นบาท 
เพิมขึนร้อยละ 0.9 จาก 4,309 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2561 กําไรสุทธิไตรมาส 2 ปี  2562 ลดลงร้อยละ 25.4  
เป็น 725 ลา้นบาท จาก 972 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2561 ส่งผลใหอ้ัตรากาํไรสุทธิเป็นรอ้ยละ 16.7 ในไตรมาส 2  
ปี 2562 เทียบจากรอ้ยละ 22.5 ในไตรมาส 2 ปี 2561 

 
สาํหรบัครงึปีแรกของปี 2562 บริษัทมีรายไดร้วม 9,082 ลา้นบาท เพมิขนึรอ้ยละ 0.9 จาก 9,003 ลา้นบาทในครงึ

ปีแรกของปี 2561 กาํไรสทุธิในครงึปีแรกของปี 2562 ลดลงรอ้ยละ 11.9 เป็น 1,806 ลา้นบาท จาก 2,051 ลา้นบาทในครงึ
ปีแรกปี 2561 สง่ผลใหอ้ตัรากาํไรสทุธิเป็นรอ้ยละ 19.9 ในครงึปีแรกของปี 2562 เทียบจากรอ้ยละ 22.8 ในครงึปีแรกของปี 
2561 
 

ผลกาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2562 และครงึปีแรกของปี 2562 ไดร้วมรายการปรบัปรุงทเีกิดขนึเพียงครงัเดียว
จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) ทีเกียวขอ้งกบัอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรบั
ลกูจา้งซงึทาํงานติดตอ่กนัครบ 20 ปีขนึไปใหม้ีสิทธิไดร้บัคา่ชดเชยไมน่อ้ยกว่าคา่จา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั (จากเดิมไดร้บั
คา่ชดเชยไม่นอ้ยกวา่คา่จา้งอตัราสดุทา้ย 300 วนั) ตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานใหม ่และยงัมีค่าใชจ่้ายสว่นเพมิที
เกียวขอ้งจากการเปลยีนแปลงนจีาํนวน 3.6 (2.8 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) ทบีนัทกึในเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถนุายน 
2562 โดยผลกระทบทงัหมดจากการเปลยีนแปลงเป็นจาํนวนทงัสิน 150 ลา้นบาท (120 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) สาํหรบั
ไตรมาส 2 ปี 2562 และครงึปีแรกของปี 2562 โดยผลกระทบทีคาดวา่จะเกิดในแตล่ะไตรมาสตอ่มาประมาณการทีจาํนวน 
5.3 ลา้นบาทตอ่ไตรมาส (4.2 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) รายละเอียดคาํอธิบายของการเปลยีนแปลงนีถกูแสดงภายใตห้วัขอ้
รายการพิเศษในเอกสารฉบบันี 

 
หากไม่รวมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพียงครงัเดียวทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจาก

ภาษี) ผลกาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลงรอ้ยละ 13.3 เป็น 842 ลา้นบาทจาก 972 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 
2561 อตัรากาํไรสทุธิเป็นรอ้ยละ 19.4 ในไตรมาส 2 ปี 2562 เทยีบกบัรอ้ยละ 22.5 ในไตรมาส 2 ปี 2561 กาํไรสทุธิหลงั
ปรบัปรุงของครงึปีแรกของปี 2562 ลดลงรอ้ยละ 6.2 เป็น 1,923 ลา้นบาท จาก 2,051 ลา้นบาทในครงึปีแรกของปี 2561 
อตัรากาํไรสทุธิเป็นรอ้ยละ 21.2 ในครงึปีแรกของปี 2562 เทียบกบัรอ้ยละ 22.8 ในครงึปีแรกของปี 2561 
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รายละเอยีดของคาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงานมีดงัตอ่ไปน ี
 
งบกาํไรขาดทุน 

 
ผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส  
 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลจาํนวน 4,279 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 0.9 จาก 
4,239 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2561 โดยหลกัเป็นผลจากการเพิมขนึของรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยชาวต่างประเทศรอ้ยละ 
4.1 และกลุม่ผูป่้วยชาวไทยรอ้ยละ 0.6 เป็นผลใหใ้นไตรมาส 2 ปี 2562 รายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วยชาวไทยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 35.1 จากทงัหมด ในขณะทีรายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วยต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 64.9 เทียบกับรอ้ยละ 35.9 และรอ้ยละ 
64.1 ตามลาํดบั ในไตรมาส 2 ปี 2561 

 
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานและกาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี ค่าเสอืมราคาและ

ค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) 

(หน่วย :ล้านบาท) 

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 

เปลยีนแปลง 

รวมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพียงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

ตน้ทนุกิจการโรงพยาบาล 2,508 2,325  -7.9% 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 116 82 -41.0% 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 820 676 -21.3% 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี คา่เสือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA)  1,167 1,486 -21.5% 

อตัรากาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี ค่าเสอืมราคา และคา่ตดัจาํหนา่ย (EBITDA Margin) 27.1% 34.7%  

ไมร่วมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพยีงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

ตน้ทนุกิจการโรงพยาบาล 2,414 2,325  -3.8% 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 114 82 -38.4% 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 770 676 -13.9% 

กาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี คา่เสือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA)  1,313 1,486 -11.6% 

อตัรากาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี ค่าเสอืมราคา และคา่ตดัจาํหนา่ย (EBITDA Margin) 30.5% 34.7%  

 
การวิเคราะหด์้านล่างนีจนถงึกาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี ค่าเสอืมราคา และค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) ไม่

รวมรายการปรับปรุงเกิดขึนเพียงครังเดียวตามทีกล่าวข้างต้นจํานวน 146 ล้านบาท (117 ล้านบาทสุทธิจาก
ภาษี) 
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ในไตรมาส 2 ปี 2562 บรษัิทมีตน้ทนุกิจการโรงพยาบาล (รวมคา่เสอืมราคาและตดัจาํหนา่ย) จาํนวน 2,414 ลา้น
บาท เพิมขนึรอ้ยละ 3.8 จาก 2,325 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกับ
พนกังานทีเพมิขนึจาํนวน 27 ลา้นบาทเป็นผลมาจากการขนึเงินเดือนประจาํปีและการปรบัปรุงรายการของปีก่อนหกักลบ
กบัการลดลงของค่าใชจ้่ายอนัเกียวเนืองกบัจาํนวนผูป่้วยทีลดลง ค่าธรรมเนียมแพทยเ์พิมขนึ 25 ลา้นบาทและค่าใชจ่้าย
ตน้ทนุสินคา้เพมิขนึ 20 ลา้นบาทเป็นผลจากรายการปรบัปรุงของปีก่อน เป็นผลใหส้ดัสว่นของตน้ทนุกิจการโรงพยาบาลต่อ
รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลเป็นรอ้ยละ 56.4 ในไตรมาส 2 ปี 2562 เทียบกบัอตัรารอ้ยละ 54.8 ในไตรมาส 2 ปี 2561 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (รวมค่าเสือมราคาและตดัจาํหน่าย) จาํนวน 114 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 เพิมขึน
รอ้ยละ 38.4 จาก 82 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2561 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากคา่ใชจ้่ายทางการตลาดทีเพมิขนึจาํนวน 
18 ลา้นบาท 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (รวมคา่เสอืมราคาและตดัจาํหนา่ย) จาํนวน 770 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 เพมิขนึ
รอ้ยละ 13.9 จาก 676 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2561 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจาก 

1) คา่ใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัพนกังานทีเพมิขนึจาํนวน 33 ลา้นบาทเป็นผลมาจากการปรบัปรุงรายการของปีก่อน
และจากการขนึเงินเดือนประจาํปี 

2) ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาซอฟทแ์วรเ์พิมขึนจาํนวน 29 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากค่าใชจ้่ายในการ
บาํรุงรกัษาซอฟทแ์วร ์HIS ใหมแ่ละบรกิารสนบัสนนุดา้น IT ใหม ่

3) ค่าเสือมราคาและตดัจาํหน่ายทีเพิมขนึจาํนวน 19 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกียวกบัการเรง่การคาํนวณค่า
เสอืมราคาทเีกียวขอ้งกบั Campus Master Plan และการปรบัปรุงอาคารบี.ไอ.ทาวเวอร ์

4) คา่ทปีรกึษาเพิมขนึจาํนวน 17 ลา้นบาท 
กาํไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) ของบริษัทลดลงรอ้ยละ 11.6 เป็น 

1,313 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 จาก 1,486 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 และอตัรากาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี ค่า
เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็นรอ้ยละ 30.5 ในไตรมาส 2 ปี 2562 เทียบกบัรอ้ยละ 34.7 ในไตร
มาส 2 ปี 2561  
 

คา่เสือมราคาและตดัจาํหน่ายในไตรมาส 2 ปี 2562 เป็น 310 ลา้นบาท เพิมขนึจาก 291 ลา้นบาทในไตรมาส 2 
ปี 2561 ซึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรบัปรุงรายการทีเกียวกับการเร่งการคํานวณค่าเสือมราคาทีเกียวข้องกับ 
Campus Master Plan และการปรบัปรุงอาคารบี.ไอ.ทาวเวอร ์
 

บริษัทมีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลจาํนวน140 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลงจาก 212 ลา้นบาท ในไตรมาส 2  
ปี 2561 โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของกาํไรทางภาษีและการเพิมขึนของสิทธิประโยชนท์างภาษีทีเกียวขอ้งกับ
คา่ใชจ่้ายในการอบรม  

 
บริษัทมีกาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 1.00 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลงจาก 1.33 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2561 

บริษัทมีกาํไรต่อหุน้แบบปรบัลด 0.83 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลงจาก 1.12 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2561 หากไม่รวม
รายการปรบัปรุงเกิดขนึเพียงครงัเดียวตามทีกลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) บรษัิทมีกาํไร
ต่อหุน้ขนัพืนฐาน 1.16 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลงจาก 1.33 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2561 ในขณะทีกาํไรต่อหุน้แบบ
ปรบัลดเป็น 0.97 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 เทียบกบั 1.12 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2561 
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งบกาํไรขาดทนุ 

(หน่วย :ล้านบาท) 

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 

เปลยีนแปลง 

รวมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพียงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 4,279 4,239  0.9% 

รายไดร้วม 4,348 4,309 0.9% 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี คา่เสือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA)  1,167 1,486 -21.5% 

กาํไรสทุธิ 725 972 -25.4% 

อตัรากาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี ค่าเสอืมราคา  

และคา่ตดัจาํหนา่ย (EBITDA Margin) 27.1% 34.7%  

อตัรากาํไรสทุธ ิ 16.7% 22.5%  

ไมร่วมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพยีงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 4,279 4,239  0.9% 

รายไดร้วม 4,348 4,309 0.9% 

กาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี คา่เสือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA)  1,313 1,486 -11.6% 

กาํไรสทุธิ 842 972 -13.3% 

อตัรากาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี ค่าเสอืมราคา  

และคา่ตดัจาํหนา่ย (EBITDA Margin) 30.5% 34.7%  

อตัรากาํไรสทุธ ิ 19.4% 22.5%  

 
กาํไรต่อหุน้ 

(หน่วย :บาท) 

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 

เปลยีนแปลง 

รวมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพียงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 1.00 1.33  -25.4% 

กาํไรตอ่หุน้แบบปรบัลด 0.83 1.12 -25.4% 

ไมร่วมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพยีงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 1.16 1.33  -13.3% 

กาํไรตอ่หุน้แบบปรบัลด 0.97 1.12 -13.3% 

 
 

ผลการดาํเนินงานครงึปีแรกของปี 2562 
 

ในครงึปีแรกของปี 2562 บรษัิทมีรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 8,929 ลา้นบาท เพิมขนึรอ้ยละ 0.8 จาก 8,861 
ลา้นบาท ในครงึปีแรกของปี 2561 โดยหลกัเป็นผลจากการเพิมขนึของรายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วยต่างประเทศรอ้ยละ 3.1 หกั
กลบกบัการลดลงของรายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วยชาวไทยรอ้ยละ 1.8 ตามลาํดบั เป็นผลใหค้รงึปีแรกของปี 2562 รายไดจ้ากกลุม่
ผูป่้วยชาวไทยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 34.0 จากทงัหมด ในขณะทีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 66.0 
เทียบกบัครงึปีแรกของปี 2561 รายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วยชาวไทยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 35.1 จากทงัหมด ในขณะทีรายไดจ้าก
กลุม่ผูป่้วยตา่งประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 64.9  
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ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานและกาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี ค่าเสอืมราคา

และคา่ตัดจาํหน่าย (EBITDA) 

(หน่วย :ล้านบาท) 

ครงึปีแรกของ 

ปี 2562 

ครงึปีแรกของ 

ปี 2561 

เปลยีนแปลง 

รวมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพียงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

ตน้ทนุกิจการโรงพยาบาล 5,003 4,878  -2.6% 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 231 160 -43.8% 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 1,586 1,365 -16.2% 

กาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี คา่เสือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA)  2,788 3,126 -10.8% 

อตัรากาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี ค่าเสอืมราคา  

และคา่ตดัจาํหนา่ย (EBITDA Margin) 30.9% 35.0%  

ไมร่วมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพยีงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

ตน้ทนุกิจการโรงพยาบาล 4,909 4,878  -0.7% 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 228 160 -42.4% 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 1,535 1,365 -12.5% 

กาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี คา่เสือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA)  2,934 3,126 -6.2% 

อตัรากาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา  

และคา่ตดัจาํหนา่ย (EBITDA Margin) 32.6% 35.0%  

 
การวิเคราะหด์้านล่างนีจนถงึกาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี ค่าเสอืมราคา และค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) ไม่

รวมรายการปรับปรุงเกิดขึนเพียงครังเดียวตามทีกล่าวข้างต้นจํานวน 146 ล้านบาท (117 ล้านบาทสุทธิจาก
ภาษี) 

ในครึงปีแรกของปี 2562 บริษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสือมราคาและตัดจําหน่าย) 4,909  
ลา้นบาท เพิมขนึรอ้ยละ 0.7 จาก 4,878 ลา้นบาท ในครึงปีแรกของปี 2561 ซึงแสดงใหเ้ห็นการเปลียนแปลงทีดีขึน เมือ
เทียบกบัรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลทเีพมิขนึรอ้ยละ 0.8 โดยสดัสว่นของตน้ทนุกิจการโรงพยาบาลตอ่รายไดจ้ากกิจการ
โรงพยาบาลเป็นรอ้ยละ 55.0 ในครงึปีแรกของปี 2562 และในครงึปีแรกของปี 2561  

คา่ใชจ่้ายในการขาย (รวมคา่เสือมราคาและตดัจาํหนา่ย) จาํนวน 228 ลา้นบาทในครงึปีแรกของปี 2562 เพมิขึน
รอ้ยละ 42.4 จาก 160 ลา้นบาทในครงึปีแรกของปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายทางการตลาดทีเพิมขึน
จาํนวน 46 ลา้นบาท 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (รวมค่าเสือมราคาและตดัจาํหน่าย) จาํนวน 1,535 ลา้นบาทในครงึปีแรกของปี 2562 
เพมิขนึรอ้ยละ 12.5 จาก 1,365 ลา้นบาทในครงึปีแรกของปี 2561 การเปลยีนแปลงสว่นใหญ่เกิดจาก 

1) คา่เสือมราคาและตดัจาํหน่ายทีเพิมขนึจาํนวน 39 ลา้นบาทซงึสว่นใหญ่เป็นผลจากการซือซอฟทแ์วรต์่าง ๆ 
การปรบัปรุงอาคารบี.ไอ.ทาวเวอรแ์ละการเรง่การคาํนวณคา่เสอืมราคาทเีกียวขอ้งกบั Campus Master Plan 

2) คา่ใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาซอฟทแ์วรเ์พมิขนึจาํนวน 39 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่มาจากบรกิารสนบัสนนุดา้น 
IT ใหม่และคา่ใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาซอฟทแ์วร ์HIS ใหม ่

3) ค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกับพนักงานทีเพิมขึนจาํนวน 36 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขึนเงินเดือน
ประจาํปี 

4) คา่ทปีรกึษาเพิมขนึจาํนวน 32 ลา้นบาท 
 กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และคา่ตดัจาํหนา่ย (EBITDA) ของบรษัิทลดลงรอ้ยละ 6.2 เป็น 2,934 
ลา้นบาท ในครงึปีแรกของปี 2562 จาก 3,126 ลา้นบาทในครงึปีแรกของปี 2561 และอตัรากาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี ค่า
เสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็นรอ้ยละ 32.6 ในครงึปีแรกของปี 2562 เทียบกับรอ้ยละ 35.0 ใน
ครงึปีแรกของปี 2561  
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 ค่าเสือมราคาและตดัจาํหน่ายในครงึปีแรกของปี 2562 เป็นจาํนวน 607 ลา้นบาทเพิมขนึจาก 592 ลา้นบาทใน
ครึงปีแรกของปี 2561 ซึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรบัปรุงรายการทีเกียวกับการเร่งการคาํนวณค่าเสือมราคาที
เกียวขอ้งกบั Campus Master Plan และการปรบัปรุงอาคารบี.ไอ.ทาวเวอร ์
 

บริษัทมีภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจาํนวน 382 ลา้นบาท ในครงึปีแรกของปี 2562 ลดลงจาก 460 ลา้นบาท ในครงึปี
แรกของปี 2561 โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของกาํไรทางภาษีและการเพิมขึนของสิทธิประโยชนท์างภาษีทีเกียวขอ้ง
กบัคา่ใชจ่้ายในการอบรม 

 
บรษัิทมีกาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 2.48 บาท ในครงึปีแรกของปี 2562 ลดลงจาก 2.81 บาท ในครงึปีแรกของปี 2561 

บรษัิทมีกาํไรตอ่หุน้แบบปรบัลด 2.08 บาท ในครงึปีแรกของปี 2562 ลดลงจาก 2.36 บาท ในครงึปีแรกของปี 2561 หากไม่
รวมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพียงครงัเดียวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) บริษัทมี
กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 2.64 บาท ในครงึปีแรกของปี 2562 ลดลงจาก 2.81 บาท ในครงึปีแรกของปี 2561 บรษัิทมีกาํไรต่อ
หุน้แบบปรบัลด 2.22 บาท ในครงึปีแรกของปี 2562 ลดลงจาก 2.36 บาท ในครงึปีแรกของปี 2561 

 
 

งบกาํไรขาดทุน 

(หน่วย :ล้านบาท) 

ครงึปีแรกของ

ปี 2562 

ครงึปีแรกของ 

ปี 2561 

เปลยีนแปลง 

รวมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพียงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 8,929 8,861  0.8% 

รายไดร้วม 9,082 9,003 0.9% 

กาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี คา่เสือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA)  2,788 3,126 -10.8% 

กาํไรสทุธิ 1,806 2,051 -11.9% 

อตัรากาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี ค่าเสอืมราคา  

และคา่ตดัจาํหนา่ย (EBITDA Margin) 30.9% 35.0%  

อตัรากาํไรสทุธ ิ 19.9% 22.8%  

ไมร่วมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพยีงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 8,929 8,861  0.8% 

รายไดร้วม 9,082 9,003 0.9% 

กาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี คา่เสือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA)  2,934 3,126 -6.2% 

กาํไรสทุธิ 1,923 2,051 -6.2% 

อตัรากาํไรก่อนหกัดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา  

และคา่ตดัจาํหนา่ย (EBITDA Margin) 32.6% 35.0%  

อตัรากาํไรสทุธ ิ 21.2% 22.8%  
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กาํไรต่อหุน้ 

(หน่วย :บาท) 

ครงึปีแรกของ 

ปี 2562 

ครงึปีแรกของ 

ปี 2561 

เปลยีนแปลง 

รวมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพียงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 2.48 2.81  -11.9% 

กาํไรตอ่หุน้แบบปรบัลด 2.08 2.36 -11.9% 

ไมร่วมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพยีงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 2.64 2.81  -6.2% 

กาํไรตอ่หุน้แบบปรบัลด 2.22 2.36 -6.2% 

 
 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 
ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีสินทรพัยห์มนุเวียน 11,413 ลา้นบาท ลดลงจาก 12,101 ลา้นบาท ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสนัจาํนวน 
579 ลา้นบาท เนืองมาจากการจ่ายเงินปันผลในครงึปีแรกของปี 2562 จาํนวน 1,312 ลา้นบาท การลงทนุเพมิในเงินลงทนุ
ระยะยาวในพนัธบตัรและหุน้กูจ้าํนวน 1,102 ลา้นบาท และการลงทนุในสินทรพัยถ์าวรจาํนวน 541 ลา้นบาทในครงึปีแรก
ของปี 2562 หกักลบกับเงินสดจากการดาํเนินงานทีเพิมขนึจาํนวน 2,471 ลา้นบาท ลกูหนีการคา้ ณ 30 มิถุนายน 2562  
ลดลงเป็น 2,427 ลา้นบาท จาก 2,541 ลา้นบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนวนัเก็บหนีเฉลยี ณ 30 มิถนุายน 2562  
เป็น 55.2 วนั เทียบกับ 47.4 วนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561เป็นผลมาจากรายไดแ้ละระยะเวลาในการเก็บหนีของกลุ่ม
ลกูคา้ตะวนัออกกลาง 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนเพิมขนึเป็น 13,744 ลา้นบาท ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 จาก 12,648 ลา้นบาท ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2561 โดยสว่นใหญ่มาจากการเพมิขนึของเงินลงทนุระยะยาวในพนัธบตัรและหุน้กูจ้าํนวน 1,102 ลา้นบาท 

 
บริษัทมีหนีสินหมุนเวียน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 จาํนวน 2,656 ลา้นบาท ลดลงจาก 2,878 ลา้นบาท ณ 

วนัท ี31 ธนัวาคม 256  สว่นใหญ่เป็นผลของเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืทลีดลงจาํนวน 171 ลา้นบาท  
 
บริษัทมีหนีสินไม่หมนุเวียน ณ วนัที 30 มิถนุายน 2562 จาํนวน 3,305 ลา้นบาท เพิมขึนจาก 3,126 ลา้นบาท ณ 

วนัที 31 ธันวาคม 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลของสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังานทีเพิมขนึจาํนวน 179 ลา้นบาท โดย
สว่นใหญ่เกียวเนืองกบัผลกระทบจากการเปลยีนแปลงอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ตามพระราชบญัญัติ
คุม้ครองแรงงานใหมจ่าํนวน 150 ลา้นบาท  ตามทกีลา่วขา้งตน้ 

อตัราความสามารถในการชาํระดอกเบียของบริษัทเพิมเป็น 44.2 เท่า ในครงึปีแรกของปี 2562 เทียบกับ 35.7 
เท่า ในครงึปีแรกของปี 2561 เป็นผลจากลดลงของดอกเบียจ่ายจากหุน้กูร้ะยะยาวชุดที 2 จาํนวน 1,000 ลา้นบาททีจ่าย
คืนในเดือนธันวาคม 2561 หากไม่รวมรายการปรบัปรุงเกิดขึนเพียงครงัเดียวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 
ลา้นบาทสุทธิจากภาษี) อตัราความสามารถในการชาํระดอกเบียของบริษัทเพิมเป็น 46.5 เท่า ในครึงปีแรกของปี 2562 
เทียบกบั 35.7 เท่า ในครงึปีแรกของปี 2561 
 

สว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทเพิมขนึเป็น 19,196 ลา้นบาท ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 จาก 18,744 ลา้นบาท ณ 
วนัที 31 ธันวาคม 2561 โดยส่วนใหญ่มาจากกาํไรสทุธิในครงึปีแรกของปี 2562 จาํนวน 1,806 ลา้นบาท หกักลบกับการ
จ่ายเงินปันผลจาํนวน 1,314 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยเ์ฉลีย (Average ROA) ในครงึปีแรกของปี 2562 
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เป็นรอ้ยละ 14.9 เทียบกบัรอ้ยละ 17.2 ในปี 2561 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เฉลีย (Average ROE) เป็นรอ้ยละ 19.7 ใน
ครึงปีแรกของปี 2562 เทียบกับรอ้ยละ 23.4 ในปี 2561 หากไม่รวมรายการปรบัปรุงเกิดขึนเพียงครงัเดียวตามทีกล่าว
ขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ฉลยี (Average ROA) ในครงึ
ปีแรกของปี 2562 เป็นรอ้ยละ 15.4 เทียบกบัรอ้ยละ 17.2 ในปี 2561 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เฉลยี (Average ROE) เป็น
รอ้ยละ 20.2 ในครงึปีแรกของปี 2562 เทียบกบัรอ้ยละ 23.4 ในปี 2561 

หน่วย: ล้านบาท 30 ม.ิย. 2562 31 ธ.ค. 2561 เปลยีนแปลง 

สินทรพัยร์วม 25,157 24,749 1.6% 

หนีสินรวม 5,961 6,005 -0.7% 

สว่นของผูถื้อหุน้ 19,196 18,744 2.4% 

 

ครงึปีแรกของ 

ปี 62 

ครงึปีแรกของ 

ปี 61  
รวมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพียงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

อตัราความสามารถชาํระดอกเบีย (เทา่) (Interest Coverage Ratio) 44.2* 35.7*  

ไมร่วมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพยีงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

อตัราความสามารถชาํระดอกเบีย (เทา่) (Interest Coverage Ratio) 46.5* 35.7*  

* ภายหลงัจากบวกกลบัดอกเบียจ่ายทบีนัทึกเป็นตน้ทนุสนิทรพัยใ์นครึงปีแรกของปี 2562 และในครึงปีแรกของปี 2561 
 

 

ครงึปีแรกของ 

ปี 62 

ปี 2561 

 
รวมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพียงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั) 55.2 47.4  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย (วนั) 13.9 13.6 
 

ระยะเวลาชาํระหนีเฉลีย (วนั) 26.7 29.9 
 

อตัราสว่นหนีสินสทุธิตอ่ทนุ (เทา่) (Net Debt to Equity) 0.0 0.0 
 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยเ์ฉลีย (%)  (Average ROA) 14.9% 17.2% 
 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เฉลีย (%) (Average ROE) 19.7% 23.4%  

ไมร่วมรายการปรบัปรุงเกิดขนึเพยีงครงัเดยีวตามทกีลา่วขา้งตน้จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั) 55.2 47.4  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย (วนั) 14.0 13.6 
 

ระยะเวลาชาํระหนีเฉลีย (วนั) 27.0 29.9 
 

อตัราสว่นหนีสินสทุธิตอ่ทนุ (เทา่) (Net Debt to Equity) 0.0 0.0 
 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยเ์ฉลีย (%)  (Average ROA) 15.4% 17.2% 
 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เฉลีย (%) (Average ROE) 20.2% 23.4%  
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งบกระแสเงินสด 

 
ในครึงปีแรกของปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 2,471 ลา้นบาท เทียบกับ 

2,177 ลา้นบาทในครงึปีแรกของปี 2561 การเพิมขนึนีเกิดจากการลดลงของลกูหนีการคา้และลกูหนีอืนจาํนวน 417 ลา้น
บาท การลดลงของสินค้าคงเหลือจํานวน 153 ลา้นบาท หักกลบกับการลดลงของกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการ
เปลียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงานจาํนวน 202 ลา้นบาท บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
จํานวน 1,258 ล้านบาท ในครึงปีแรกของปี 2562 เทียบกับจํานวน 171 ล้านบาท ในครึงปีแรกของปี 2561 การ
เปลยีนแปลงนสีว่นใหญ่เกียวขอ้งกบัการลงทนุในเงินลงทนุระยะยาวในพนัธบตัรและหุน้กูจ้าํนวน 1,102 ลา้นบาท บรษัิทมี
กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 1,391 ลา้นบาท ในครงึปีแรกของปี 2562 เทียบกบัจาํนวน 1,341 ลา้น
บาท ในครงึปีแรกของปี 2561 ตามทีกล่าวมาขา้งตน้เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 30 
มิถนุายน 2562 เป็น 2,349 ลา้นบาท เทียบกบั 3,135 ลา้นบาท ณ วนัที 30 มิถนุายน 2561 

 
อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 เป็น 4.3 เท่า เทียบกับ 4.2 เท่า ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 

และอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็เป็น 1.8 เท่า ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2562 และ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 
 

หน่วย: ล้านบาท  
ครงึปีแรกของ 

ปี 2562 

ครงึปีแรกของ 

ปี 2561 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,471 2,177 

กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (1,258) (171) 

กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,391) (1,341) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (ลดลง) เพมิขนึสทุธิ (180) 664 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงนิสดปลายงวด 2,349 3,135 

  30 ม.ิย. 2562 31 ธ.ค. 2561 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.3 4.2 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่) 1.8 1.8 
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รายการพเิศษ 
 

 วันที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจา

นุเบกษา ซงึไดก้าํหนดค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรบัลกูจา้งซงึทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขนึไปใหม้ีสิทธิ

ไดร้บัค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าคา่จา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั กฏหมายดงักลา่วมีผลบงัคบัใชต้งัแตว่นัท ี5 พฤษภาคม 2562 เป็น

ตน้ไป การเปลยีนแปลงดงักลา่วถือเป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้

บรษัิทมีหนีสินสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพิมขนึ ซงึเป็นรายการปรบัปรุงทเีกิดขนึเพียงครงัเดียวจาํนวน 146 

ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) และบริษัทมีค่าใชจ้่ายสว่นเพิมทีเกียวขอ้งจากการเปลยีนแปลงนีจาํนวน 3.6 ลา้น

บาท (2.8 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) ทีบนัทึกในเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน 2562 โดยผลกระทบทงัหมดจากการ

เปลยีนแปลงเป็นจาํนวนทงัสนิ 150 ลา้นบาท (120 ลา้นบาทสทุธิจากภาษี) สาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2562 และครงึปีแรกของปี 

2562 โดยผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดในแต่ละไตรมาสต่อมาประมาณการทีจาํนวน 5.3 ลา้นบาทต่อไตรมาส (4.2 ลา้นบาท

สทุธิจากภาษี) 

 
จึงเรยีนมาเพอืทราบ 

  

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

  (นางลินดา ลีสหะปัญญา)         

 กรรมการผูจ้ดัการ 


