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ท่ี SET 63/08 
 
         28 เมษายน 2563 
 
เร่ือง คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําไตรมาส 1 ปี 2563 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของงบการเงนิรวมของบริษัท  
ประจาํไตรมาส 1 ปี 2563 

28 เมษายน 2563 
 

บทสรุป 
 
เน่ืองจากผลกระทบท่ีรุนแรงจากการระบาดใหญ่ของโรค COVID-19 ในช่วงคร่ึงหลังของไตรมาส 1 ปี 2563 

รวมถึงการปิดเมืองในประเทศไทยและการห้ามเดินทางในทุกประเทศทั่วโลก บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด 
(มหาชน) รายงานรายได้รวมของไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ท่ี 4,179 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.7 จาก 4,733 ล้านบาท ในไตร
มาส 1 ปี 2562 ผละกระทบของโรค COVID-19 นีทํ้าให้กําไรสทุธิไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงร้อยละ 29.2 เป็น 765 ล้านบาท 
จาก 1,081 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 ส่งผลให้อตัรากําไรสทุธิเป็นร้อยละ 18.3 ในไตรมาส 1 ปี 2563 เทียบจากร้อย
ละ 22.8 ในไตรมาส 1 ปี 2562 

 
รายละเอียดของคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานมีดงัตอ่ไปนี ้
 
งบกาํไรขาดทุน 

 
ผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส  
 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจํานวน 4,090 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.0 จาก 
4,650 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 โดยหลกัเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากกลุม่ผู้ ป่วยชาวไทยและกลุม่ผู้ ป่วยชาว
ต่างประเทศ ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 16.4 ตามลําดบั เป็นผลให้รายได้จากกลุ่มผู้ ป่วยชาวไทยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 34.7 
จากทัง้หมด ในขณะท่ีรายได้จากกลุ่มผู้ ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 65.3 ในไตรมาส 1 ปี 2563 เทียบกบัร้อยละ 31.3 
และร้อยละ 68.7 ตามลําดบั ในไตรมาส 1 ปี 2562 
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ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานและกาํไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) 
(หน่วย :ล้านบาท) 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

เปล่ียนแปลง 

ต้นทนุกิจการโรงพยาบาล 2,297 2,495 7.9% 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 94 115 18.2% 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 819 765 -7.1% 

กําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจําหน่าย (EBITDA)  1,238 1,621 -23.6% 

อตัรากําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และคา่ตดัจําหน่าย (EBITDA Margin) 29.9% 34.5%  

 
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีต้นทนุกิจการโรงพยาบาล (รวมคา่เส่ือมราคาและตดัจําหน่าย) จํานวน 2,297 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 7.9 จาก 2,495 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากคา่ธรรมเนียมแพทย์ท่ีลดลง 
160 ล้านบาท และต้นทนุสินค้าท่ีลดลง 28 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เป็นผลให้
สดัส่วนของต้นทนุกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเป็นร้อยละ 56.2 ในไตรมาส 1 ปี 2563 เทียบกับ
อตัราร้อยละ 53.7 ในไตรมาส 1 ปี 2562 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (รวมค่าเส่ือมราคาและตดัจําหน่าย) จํานวน 94 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงร้อย

ละ 18.2 จาก 115 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีลดลง 25 ล้าน
บาท 

 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าเส่ือมราคาและตดัจําหน่าย) จํานวน 819 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2563 เพิ่มขึน้

ร้อยละ 7.1 จาก 765 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซอฟท์แวร์เพิ่มขึน้จํานวน 
34 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซอฟท์แวร์ TrakCare และบริการสนบัสนนุด้าน IT และค่าท่ี
ปรึกษาเพิ่มขึน้จํานวน 21 ล้านบาท 

 
กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ของบริษัทลดลงร้อยละ 23.6 เป็น 

1,238 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2563 จาก 1,621 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 และอตัรากําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็นร้อยละ 29.9 ในไตรมาส 1 ปี 2563 เทียบกบัร้อยละ 34.5 ในไตร
มาส 1 ปี 2562 

 
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 และการเพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ืองของค่าใช้จ่ายในการลงทนุสง่ผลให้ค่าเส่ือมราคาและตดัจําหน่ายในไตรมาส 1 ปี 2563 
เพิ่มขึน้เป็น 311 ล้านบาท จาก 298 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 
 

บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 166 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงจาก 242 ล้านบาท ในไตรมาส 1  
ปี 2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของกําไรทางภาษี  

 
บริษัทมีกําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.03 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2563 เทียบกบั 1.48 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัท

มีกําไรตอ่หุ้นแบบปรับลด 0.88 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2563 เทียบกบั 1.25 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 
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งบกาํไรขาดทนุ 
(หน่วย :ล้านบาท) 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

เปล่ียนแปลง 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 4,090 4,650 -12.0% 

รายได้รวม 4,179 4,733 -11.7% 

กําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจําหน่าย (EBITDA)  1,238 1,621 -23.6% 

กําไรสทุธิ 765 1,081 -29.2% 
อตัรากําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจําหน่าย (EBITDA Margin) 29.9% 34.5%  

อตัรากําไรสทุธิ 18.3% 22.8%  

 
กาํไรต่อหุ้น 
(หน่วย :บาท) 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

เปล่ียนแปลง 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.03 1.48 -30.6% 

กําไรตอ่หุ้นแบบปรับลด 0.88 1.25 -29.2% 

 
 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียน 13,401 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 11,736 ล้านบาท ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอ่ืนจํานวน 1,297 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินสดจากการดําเนินงานท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 843 ล้านบาทและการจัด
ประเภทของรายการสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนจํานวน 666 ล้านบาท 
ลกูหนีก้ารค้า ณ 31 มีนาคม 2563  เพิ่มขึน้เป็น 3,008 ล้านบาท จาก 2,742 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน
วนัเก็บหนีเ้ฉล่ีย ณ 31 มีนาคม 2563  เป็น 69.1 วนั เทียบกับ 56.7 วนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นผลมาจากรายได้
และระยะเวลาในการเก็บหนีข้องกลุม่ลกูค้าตะวนัออกกลาง 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนลดลงเป็น 13,840 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จาก 14,445 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากการจัดประเภทของรายการสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นสินทรัพย์ทาง
การเงินหมนุเวียนอ่ืนจํานวน 666 ล้านบาท หกักลบกบัการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์สิทธิการใช้จํานวน  81 ล้านบาทจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยการรับรู้ผลกระทบ
สะสมและไมป่รับย้อนหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 
บริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 จํานวน 2,831 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 2,639 ล้านบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 158 ล้าน
บาทโดยเป็นผลมาจากกําไรจากการดําเนินงานทางภาษีในไตรมาส 1 ปี 2563  

 
บริษัทมีหนีส้ินไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  จํานวน 3,360 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 3,277 ล้านบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นผลมาจากหนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีจํานวน 50 
ล้านบาทจากผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่าตามท่ีกลา่วข้างต้น 
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อตัราความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทเป็น 38.2 เท่า ในไตรมาส 1 ปี 2563 เทียบกบั 51.6 เท่า ใน
ไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นผลจากลดลงของกําไรก่อนการหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจําหน่าย 
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้เป็น 21,050 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จาก 20,265 ล้านบาท ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยสว่นใหญ่มาจากกําไรสทุธิในไตรมาส 1 ปี 2563 จํานวน 765 ล้านบาท อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์เฉล่ีย  (Average ROA) ในไตรมาส  1 ปี  2563 เป็นร้อยละ  11.5 เทียบกับ ร้อยละ  14.7 ในปี  2562 อัตรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเฉล่ีย (Average ROE) เป็นร้อยละ 14.8 ในไตรมาส 1 ปี 2563 เทียบกบัร้อยละ 19.2 ในปี 2562 

หน่วย: ล้านบาท 31 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 เปล่ียนแปลง 

สินทรัพย์รวม 27,242 26,181 4.1% 

หนีส้ินรวม 6,192 5,916 4.7% 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 21,050 20,265 3.9% 
ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

อตัราความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) (Interest Coverage Ratio) 38.2* 51.6  

* ภายหลงัจากบวกกลบัดอกเบีย้จ่ายทีบ่นัทึกเป็นตน้ทนุสินทรพัย์ในไตรมาส 1 ปี 2563 
 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ปี 2562 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 69.1 56.7  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 14.8 13.6 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 30.6 28.7 

อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ทนุ (เท่า) (Net Debt to Equity) 0.1 0.0 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉล่ีย (%)  (Average ROA) 11.5% 14.7% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเฉล่ีย (%) (Average ROE) 14.8% 19.2%  

 
งบกระแสเงนิสด 

 
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 843 ล้านบาท เทียบกบั 1,663 

ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 การลดลงนีเ้กิดจากการลดลงของกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์
และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 389 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นจํานวน 365 ล้านบาท บริษัทมี
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 1,398 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2563 เทียบกบัจํานวน 2,294 ล้านบาท 
ในไตรมาส 1 ปี 2562 การเปล่ียนแปลงเป็นผลมาจากการลดลงของเงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนดจํานวน 
1,867 ล้านบาท หกักลบกบัเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 1,076 ล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 24 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2563 เทียบกับจํานวน 16 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 
2562 การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจ่ายคืนหนีส้ินตามสญัญาเช่าจํานวน 8 ล้านบาท จากผลกระทบของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่าตามท่ีกลา่วข้างต้น ตามท่ีกลา่วมานีเ้ป็นผลให้บริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็น 1,501 ล้านบาท เทียบกับ 1,874 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 
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อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็น 4.7 เท่า เทียบกบั 4.4 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วเป็น 1.6 เทา่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เทียบกบั 1.8 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

หน่วย: ล้านบาท  
ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 843 1,663 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,398) (2,294) 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (24) (16) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (579) (648) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,501 1,874 

  31 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 4.7 4.4 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 1.6 1.8 

 

  

  
 
 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

  
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  (นายแพทย์ชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์)         
 รองประธานกรรมการ 


