ที่ 018/2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
เรื่อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ผลการดาเนินงานประจาไตรมาสที่ 2 ปี 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษทั ย่อย ขอเรียนชีแ้ จงผลการดาเนินงานสาหรับ
งวดไตรมาสที่ 2 ประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 โดยเปรียบเทียบกับงวดไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ดังนี ้
เหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ช่ือบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ อุบลราชธานี จากัด (“PUBN”) เพื่อรองรับการขยายการลงทุนและการดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัด อุบลราชธานี
โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 30 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดย
บริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 โดยมีมติอนุมตั ิให้ PUBN เข้าซือ้ และรับโอนกิจการสถานพยาบาลทัง้ หมด
(Entire Business Transfer) ของบริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้
ชื่อ “โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์” ตัง้ อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดย PUBN จะรับโอนมาซึ่งกิจการสถานพยาบาลทัง้ หมด
ของรวมแพทย์ส รรพสิ ท ธิ์ อัน รวมถึ ง ทรัพ ย์สิน เครื่ อ งมื อ แพทย์ ใบอนุ ญ าตทั้ง หมดที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การประกอบธุ ร กิ จ
โรงพยาบาล และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของอาคารโรงพยาบาล สินค้าคงคลัง คู่สญ
ั ญา โดยไม่รบั โอนเจ้าหนีแ้ ละ
ลูกหนีก้ ารค้า รวมถึงภาระเงินกูแ้ ละภาระผูกพัน โดยจะชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการข้างต้นให้แก่ รวมแพทย์สรรพสิทธิ์
เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยจะใช้เงินจากกระแสเงินสดภายในของกลุ่มบริษัทฯ และเงินกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงิน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการได้มาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของสรรพสิทธิ์อินเตอร์ในครัง้ นีจ้ ะเป็ นการขยายเครือข่ายในการ
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลุม ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยมากขึน้ โดยเฉพาะบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อันจะเป็ นการช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รวมทัง้ เป็ นแสวงหารายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทีม่ ีผลต่อการดาเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์ และการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ
ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจท่องเที่ยวอย่างหนัก จากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติและการเดิ นทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย จึงทาให้
โรงแรมเกือบทุกแห่งประสบกับสภาวะขาดทุนจากการดาเนินงาน และอาจมีโรงแรมบางแห่งจาเป็ นต้องปิ ดกิจการไปทัง้
ชั่วคราวและถาวร โดยในปั จจุบนั สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ในประเทศมีแนวโน้มดีขึน้ จนหน่วยงานภาครัฐได้
ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางข้ามจังหวัด ระบบการคมนาคมขนส่ง ท่าอากาศยาน และสถานที่ท่องเที่ยวก็กลับมา
ให้บริการได้ตามปกติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุน้ ภาคการท่องเที่ยวในประเทศ โดยมีระยะเวลาการ
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ดาเนินโครงการตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 ซึ่งมาตรการนี ้ จะส่งผลดีต่อผูป้ ระกอบการในภาคการท่องเที่ยวที่ได้รบั
ผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของ Covid-19 เนื่องจากมาตรการฯ ดังกล่าวได้ช่วยเหลือให้ครอบคลุมผูป้ ระกอบการใน
ห่วงโซ่ของภาคการท่องเที่ยวทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจท้องถิ่นอย่าง
ร้านขายของที่ระลึก หรือร้านอาหาร เป็ นต้น โดยส่งผลทางบวกต่อทิศทางตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงที่เหลือ
ของปี นี ้ ทั้ง นี ้ต ลาดคนไทยเที่ ย วในประเทศน่ า จะเป็ น กลุ่ม เป้ า หมายหลัก ของการท่ อ งเที่ ย วในปี โดยคาดว่ า ตลาด
นักท่องเที่ยวระดับบน จะเป็ นกลุ่มที่ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างไรก็ดี หลังสถานการณ์ Covid-19 ธุรกิจท่องเที่ยว
ยัง มี ค วามท้า ทาย โดยเฉพาะการปรับ วิ ถี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ใหม่ (New Business Norms) ท่ า มกลางสภาพแวดล้อ มที่
เปลี่ยนไป เช่น การให้บริการที่ยงั ต้องคานึงถึงความปลอดภัยของทัง้ นักท่องเที่ยวและพนักงาน การนาเสนอบริการพิเศษที่
ช่วยให้ปลอดเชือ้ โรคมากขึน้ เป็ นต้น ดังนัน้ การเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ จึงเป็ นเรื่องสาคัญและเรื่อง
เดียวที่ภาคธุรกิจสามารถจัดการได้ นอกจากสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ บุคลากร เรื่องของระบบดาเนินการหรือซอฟต์แวร์ก็เป็ นสิ่ง
สาคัญที่ผปู้ ระกอบการอีกด้วย
สาหรับธุรกิจโรงแรมทัง้ 2 แห่งของบริษัทฯ ในไตรมาสนีไ้ ด้รบั ผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากลักษณะธุรกิจที่จะ
มีผพู้ กั อาศัยเป็ นแบบ Long Stay ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าระยะยาว จึงส่งผลกระทบน้อยกว่าโรงแรมทั่วไป อย่างไรก็ดีรายได้ในไตรมาส
2 นีล้ ดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนถึงร้อยละ 56 และรายได้ลดลงจากไตรมาสก่อนถึงร้อยละ 54 โดยโรงแรมได้
พยายามรักษาสภาพคล่องและสภาพการดาเนินงานของธุรกิจระหว่างรอให้จานวนนักท่องเที่ยวและผูเ้ ข้าพักกลับมาฟื ้ นตัว
อีกครัง้ โดยการให้บริการห้องพักและบริการอื่นๆ ที่จาเป็ นแก่ชาวต่างชาติท่ีตอ้ งการแยกอยู่อาศัยจากครอบครัว หรือยังไม่
สามารถกลับประเทศได้ อีกทั้งยังพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่ จาเป็ นลง รวมถึงได้เลื่อน
แผนการลงทุนไปเท่าที่จาเป็ นและเหมาะสมเท่านัน้ โดยในไตรมาสโรงแรมทัง้ 2 แห่งมีอตั ราการเข้าพัก (Occupancy rate)
เฉลี่ยอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 37.9 ซึ่งเป็ นอัตราที่ทาให้มีรายได้ท่ยี งั สามารถครอบคลุมต้นทุนและทาให้ GOP รวมถึง EBITDA
เป็ นบวกอยู่
สาหรับธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ เริ่มได้รบั ผลกระทบตัง้ แต่ไตรมาสแรก ส่งผลมาจนถึงไตรมาสที่สอง โดยจะ
เห็นได้จากจานวนคนไข้ท่ลี ดลง ส่งผลให้รายได้ของโรงพยาบาลลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ท่ีผ่านมาร้อยละ 26.0 และ
ต่ากว่าไตรมาสที่ผ่านมาถึงร้อยละ 27.9 โดยแต่ละโรงพยาบาลได้ปรับตัวและหากลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการดาเนินธุรกิจ เช่น
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ที่เปิ ดให้บริการตรวจ Covid-19 ผ่านระบบ Drive Thru และมีบริการสายด่วนสุขภาพดี ด้วย
บริการปรึกษาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง บริการให้คาปรึกษาเรื่องการใช้ยา และบริการฉีดวัคซีนโดยพยาบาลวิชาชีพ เป็ น
ต้น อีกทัง้ ยังให้ความสาคัญกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอีกด้วย
ธุรกิจโรงพยาบาล ฤดูฝนถือเป็ นช่วง High Season โดยเริ่มตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายนของทุกปี ต่อเนื่องไปตลอดช่วงไตร
มาสที่ 3 เพราะฤดูฝนมักมาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บ โรคระบาดต่างๆ ทาให้คนต้องไปโรงพยาบาล จึงเป็ นช่วงที่มีคนไข้มาก
ที่สดุ ของปี แต่ปีนีส้ ถานการณ์กลับเปลี่ยนไปตัง้ แต่เกิดการระบาดของ Covid-19 ทาให้ธุรกิจโรงพยาบาลได้รบั ผลกระทบ
โดยตรง เพราะมีสถานพยาบาลหลายแห่งจาเป็ นต้องปิ ดตัวลงชั่วคราวตามมาตรการของรัฐ เช่น คลินิกทันตกรรม คลินิก
เสริมความงาม รวมถึงแผนกการรักษาพยาบาลอื่นๆ ก็จาเป็ นต้องจากัดจานวนผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษา หรือผูค้ นต้องเลื่อน
การรักษาออกไปก่อน ซึ่งเห็นได้ชดั จากตัง้ แต่ช่วงเดือนมีนาคมเป็ นต้นมา ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งมีจานวน
ผูป้ ่ วยในประเทศลดลงอย่างมา อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในปั จจุบนั มีแนวโน้มที่ดีขึน้ ตามลาดับจะ
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เห็นได้จากจานวนผูต้ ิดเชือ้ ที่นอ้ ยลงและอัตราการเสียชีวิต ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชดั ภาครัฐเริ่มทยอยปลดล็อคสถานพยาบาล
เอกชนให้กลับมาดาเนินงานได้อีกครัง้ แล้ว
ผู้บ ริ ห ารคาดว่ า ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาด Covid-19 จะส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งต่ อ การด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ ไปตลอดปี 2563 แต่การฟื ้ นตัวของธุรกิจโรงพยาบาลน่าจะเกิดขึน้ เร็วกว่า
และดีกว่า ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความใส่ใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็ นพิเศษ และได้กาลังประเมินผลกระทบต่อการดาเนินงาน
รวมทัง้ วางแผนเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิผล

ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 2/2563
ไตรมาสที่
2/2563

ไตรมาสที่
2/2562

เพิ่มขึน้
(ลดลง)

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

447.1

537.3

(90.2)

-16.8

รายได้จากการขายและให้บริการ

76.0

141.9

(65.9)

-46.4

ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล

438.7

467.2

(28.5)

-6.1

ต้นทุนการขายและให้บริการ
กาไรขัน้ ต้น

70.9

58.7

12.2

20.8

13.5

153.4

(139.9)

-91.2

รายได้อื่น

13.0

15.0

(2.0)

-13.3

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

190.0

242.0

(52.0)

-21.5

ต้นทุนทางการเงิน

30.2

43.5

(13.3)

-30.6

(193.8)

(117.1)

(76.7)

-65.5

10.2

5.1

5.1

100.0

(183.6)

(111.9)

(71.7)

-64.1

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : ล้านบาท

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจานวน 447.1 ล้ า นบาท ต้ น ทุ น
จากกิจการโรงพยาบาลจานวน 438.7 ล้านบาท และรายได้จากการขายและให้บริการจานวน 76.0 ล้านบาท ต้นทุนการขาย
และให้บริการจานวน 70.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 190.0 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 30.2
ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสาหรับงวดจานวน 183.6 ล้านบาท

Page 3 of 8

ผลการดาเนินงานตามกลุ่มธุรกิจสามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี ้
รายได้จากการขายและให้บริการ
หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2563

ไตรมาสที่ 2/2562

เปลี่ยนแปลง

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

ร้อยละ

ธุรกิจโรงพยาบาล

447.1

85.5

537.3

79.1

-16.8

ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

76.0

14.5

137.5

20.2

-44.7

-

-

4.4

0.7

-100.0

523.1

100.0

679.2

100.0

-23.0

ธุรกิจอื่น ๆ
รวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากขายและให้บริการ 523.1 ล้านบาท ลดลง 156.1 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 23.0
เป็ นผลมาจาก
• ธุรกิจโรงพยาบาล มีรายได้ลดลง 90.2 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 16.8 สาเหตุหลักมาจาก
• รายได้ข องโรงพยาบาลที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม คื อ โรงพยาบาลพิ ษ ณุ เ วช โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ป ากน ้า โพ
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์สุว รรณภู มิ โรงพยาบาลพิ ษ ณุ เ วชพิ จิ ต ร โรงพยาบาลศิ ริ เ วชล าพู น และ
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรติดถ์ ลดลงรวม 139.5 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
Covid-19
• ในขณะที่ รายได้ของโรงพยาบาลที่เปิ ดไม่เต็มไตรมาส และเปิ ด ใหม่ คือ และโรงพยาบาลพริน้ ซ์
อุทยั ธานี และโรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ สูงขึน้ รวม 49.3 ล้านบาท
• ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ลดลง 61.5 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อย 44.7 สาเหตุหลักมา
จาก
• โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ มีรายได้ลดลง 35.5 ล้าน
บาท จากอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ที่ลดลงจากร้อยละ 80.4 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562
เป็ นร้อยละ 36.5 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (ADR) ลดลงจาก 4,009 บาท
เป็ น 3,128 บาท เนื่องจากในไตรมาสนีธ้ ุรกิจท่องเที่ยวได้รบั ผลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ Covid-19 เป็ นสาเหตุหลัก
• โครงการซั ม เมอร์เ ซ็ ท เอกมั ย แบงค็ อ ก ลดลงจ านวน 21.9 ล้า นบาท จากอั ต ราการเข้า พัก
(Occupancy Rate) ที่ลดลงจากร้อยละ 77.1 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เป็ นร้อยละ 39.3 ในไตรมาสที่
2 ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 อีกทัง้ สภาวะปั จจุบนั ของธุรกิจที่พกั อาศัย
ที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้จานวนผูเ้ ข้าพักของห้องพักระยะยาวลดลง โดยเฉพาะลูกค้าชาวญี่ปนุ่
• อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ธุรกิจให้เช่าอาคารสานักงาน มีรายได้ลดลง 2.4 ล้านบาท จาก
การลดค่าเช่าและค่าบริการให้ผเู้ ช่าในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม เพื่อชดเชยผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ Covid-19 แก่ผเู้ ช่า
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กาไรขั้นต้น : ต่ากว่าไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จานวน 139.9 ล้านบาท (ร้อยละ 91.2) สาเหตุหลักมาจาก
• รายได้ของทัง้ 2 ธุรกิจที่ลดลงเป็ นอย่างมาก จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ในไตรมาสนีไ้ ด้รบั ผลกระทบ
เป็ นอย่างหนัก
• ต้นทุนของธุรกิจ โรงพยาบาลที่ลดลงน้อยกว่ารายได้ท่ีลดลง จากโรงพยาบาลใหม่ท่ีเปิ ด ที่เป็ นต้นทุนทาง
การแพทย์ และบุคลากร โดยมีการเพิ่มแพทย์เฉพาะทางในทุกๆ โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้การ
บริการรักษาพยาบาล และรองรับความต้องการของผูม้ ารับบริการมากขึน้
• ค่าเสื่อมราคาของทัง้ โรงพยาบาลใหม่ และโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมที่มีการปรับปรุงเพิ่มขึน้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ต่ากว่าไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จานวน 52.0 ล้านบาท (ร้อยละ 21.5) เนื่องจาก
ในไตรมาสนีท้ างบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ของ Covid-19 ที่สง่ ผลให้รายได้ลดลงเป็ นอย่างมาก ทาให้
ทัง้ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยต่างให้ความสาคัญกับการลดค่าใช้จ่ายลง โดยมีนโยบายต่าง ๆ ที่ออกมา เช่น การปิ ดพืน้ ที่
ให้บริการบางส่วนหรือหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่างๆ การลดค่าจ้างพนักงานชั่วคราว การให้
พนักงานสมัครใจใช้สิทธิ์การลาแบบไม่รบั ค่าจ้าง และทีมผูบ้ ริหารและพนักงานต่างก็พร้อมใจกันลดเงินเดือนลงจานวนหนึง่
เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) :
ไตรมาสที่
2/2563

ไตรมาสที่
2/2562

เพิ่มขึน้
(ลดลง)

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
ดอกเบีย้ จ่าย

(20.7)

48.2

(68.9)

-142.9

30.2

43.5

(13.3)

-30.6

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

142.9

121.8

21.1

17.3

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(193.8)

(117.1)

(76.7)

-65.5

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

10.2

5.1

5.1

100.0

ขาดทุนสาหรับงวด

(183.6)

(111.9)

(71.7)

-64.1

หน่วย : ล้านบาท

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ทาให้รายได้ของแต่ละธุรกิจลดลงเป็ นอย่างมาก ส่งผลให้
EBITDA ในไตรมาสนีต้ ิดลบ 20.7 ล้านบาท ซึ่งต่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ท่ผี ่านมา 68.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 142.9
ดอกเบีย้ จ่ายลดลง 13.3 ล้านบาท จากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง และอัตราดอกเบีย้ ของ
สถาบันการเงินที่ลดลงในไตรมาสนี ้
ค่าเสื่อมราคาสูงขึน้ 21.1 ล้านบาท จากโรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ และบางโรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงอาคารแล้ว
เสร็จ จึงมีการบันทึกค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้
ขาดทุนสาหรับงวด : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุน 183.6 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนสูงขึน้ 71.7 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุน
ดังกล่าวเกิดจากรายได้ท่ลี ดลง ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาสูงขึน้
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ผลการดาเนินงานสาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
งวด 6 เดือน
ปี 2563

งวด 6 เดือน
ปี 2562

เพิ่มขึน้
(ลดลง)

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

1,027.2

1,085.7

(58.5)

-5.4

รายได้จากการขายและให้บริการ

206.5

295.7

(89.2)

-30.2

ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล

946.5

889.2

57.3

6.4

ต้นทุนการขายและให้บริการ
กาไรขัน้ ต้น

155.9

160.9

(5.0)

-3.1

131.3

331.2

(199.9)

-60.4

รายได้อื่น

26.6

25.5

1.1

4.3

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

406.1

451.4

(45.3)

-10.0

ต้นทุนทางการเงิน

62.4

81.7

(19.3)

-23.6

(310.6)

(176.4)

(134.2)

-76.1

5.6

(4.4)

10.0

227.3

(305.0)

(180.8)

(124.2)

-68.7

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : ล้านบาท

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

ผลประกอบการสาหรับงวดสิน้ สุด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
ขายและให้บริการจานวน 1,233.7 ล้านบาท ต้นทุนการขายและให้บริการจานวน 1,102.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารจานวน 406.1 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 62.4 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดขาดทุน สาหรับงวดจานวน 305.0
ล้านบาท ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ดงั นี ้
รายได้จากการขายและให้บริการลดลง 147.7 ล้านบาท เกิดจาก
• ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ลดลง 89.2 ล้านบาท จากทัง้ 3 โครงการของบริษัทฯ ซึ่งเป็ น
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19
• ธุรกิจโรงพยาบาลมีรายได้ลดลง 58.5 ล้านบาท จาก
• รายได้ของโรงพยาบาลที่มีอยูเ่ ดิม คือ โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลพริน้ ซ์ปากนา้ โพ
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ และ โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร ลดลงรวม 180.4 ล้านบาท
• ในขณะที่รายได้ของโรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ คือ โรงพยาบาลศิรเิ วชลาพูน และโรงพยาบาลพริน้ ซ์
อุทยั ธานี และโรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ และ โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรติดถ์ สูงขึน้ รวม 121.8 ล้านบาท
ต้นทุนขายและให้บริการสูงขึน้ 52.3 ล้านบาท จากต้นทุนทางตรง ทัง้ ต้นทุนที่เกี่ยวกับแพทย์ และหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกียวกับแพทย์ ทั้งของโรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ และของโรงพยาบาลที่ มีการปรับปรุ ง ซึ่งเป็ นต้นทุนที่ไม่สัมพันธ์กับ
รายได้โดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 45.3 ล้านบาท เกิดขึน้ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทาให้บริษัทฯ พยายาม
อย่างต่อเนื่องในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นลง เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ท่ลี ดลง
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สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หลังจากหักต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้แล้ว
บริษัทฯ มีผลขาดทุนสาหรับงวด 305.0 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างวด 6 เดือนปี 2562 ที่มีผลขาดทุนอยู่ท่ี 180.8 ล้านบาท จานวน
124.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.7
ฐานะการเงิน
30 มิถุนายน
2563

31 ธันวาคม
2562

เพิ่มขึน้
(ลดลง)

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

สินทรัพย์รวม

15,174.5

14,620.0

554.5

3.8

หนีส้ ินรวม

5,725.0

4,908.8

816.2

16.6

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่

8,521.8

8,809.7

(287.9)

-3.3

0.67

0.56

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 15,174.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 554.5 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นผลมาจาก
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และค่าความนิยม เพิ่มขึน้ รวม 636.2 ล้านบาท จากเงินทดรองจ่ายให้แก่กรรมการ
จานวน 300.0 ล้านบาท มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการดาเนินการจัดตัง้ บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์-อุบลราชธานี
จากัด ซึ่งได้ดาเนินการจัดตัง้ บริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จากสินทรัพย์ท่ีได้รบั มาจากการรับ
โอนกิจการ (โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ ) ที่อยู่ระหว่างกระบวนการปั นส่วนราคาซือ้ จานวน 131.5 ล้านบาท และ
จากค่าความนิยมเกิดขึน้ จานวน 166.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สทุ ธิท่ีได้มา โดยจะปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหนีส้ ินให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมและรับรูส้ ินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนทีได้มาจากการซือ้ ธุรกิจเมื่อขัน้ ตอนเหล่านีเ้ สร็จสิน้
• สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึน้ 417.4 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ นา TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ
ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยการรับรู ห้ นีส้ ินตามสัญญาเช่าสาหรับเช่าที่ได้เคยถูกจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่องสัญญาเช่า และสัญญาเช่าเดิมที่
บริษัทฯ ได้รบั รูเ้ ป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน จะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ ินตามสัญญา
เช่า
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ 155.4 ล้านบาท จากการเข้าซือ้ โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ และจากโรงพยาบาล
ที่มีอยู่เดิมที่มีการปรับปรุง
• เงินลงทุนระยะสัน้ ลดลง 525.8 ล้านบาท เกิดจากการปรับปรุงรายการจากการปรับใช้กลุ่มมาตรฐานรายการ
ทางการเงินเกียวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS9) โดยปรับเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้ว ยมูลค่ายุติ ธรรมผ่ านก าไรหรื อขาดทุน และเงิ น ฝากประจาระยะสั้น รวม 179.5 ล้า นบาท ในขณะที่มี
บางส่วนที่ทางบริษัทฯ ได้จาหน่ายไปเพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จานวน 5,725.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 816.2 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุมาจาก
• เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึน้ 826.3 ล้านบาท จากการลงทุนในโรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ และ
การปรับปรุงโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมให้ดีขึน้
• หนีส้ ินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึน้ 18.2 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ นา TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ
และการลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ท่เี พิ่มขึน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง 287.9 ล้านบาท จากผลขาดทุนของบริษัทในระหว่างงวด
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ 0.67 เท่า เพิ่มขึน้ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่อยู่ท่ี 0.56 จากเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ ในขณะที่ส่วนของผุถ้ ือหุน้ ลดลงจากผลการดาเนินงานในระหว่างงวด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ___________________________________
(นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วทิ ยะ)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริการงานบัญชี
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