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ที่ 018/2563 
          

วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 

เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ 2 ปี 2563 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) และบรษิทัย่อย ขอเรียนชีแ้จงผลการด าเนนิงานส าหรบั
งวดไตรมาสที่ 2 ประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 โดยเปรียบเทียบกบังวดไตรมาสเดียวกนัของปี 2562 ดงันี ้ 
 
เหตุการณส์ าคัญทีเ่กิดขึน้ในไตรมาสที ่2 ปี 2563 
 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยภายใตช้ื่อบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์ - 
อุบลราชธานี จ ากัด (“PUBN”) เพื่อรองรบัการขยายการลงทุนและการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี     
โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 300 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 30 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดย
บริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 99.99 โดยมีมติอนุมตัิให ้PUBN เขา้ซือ้และรบัโอนกิจการสถานพยาบาลทัง้หมด 
(Entire Business Transfer) ของบรษิัท รวมแพทยส์รรพสิทธ์ิ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้
ชื่อ “โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิอินเตอร”์ ตัง้อยู่ในจงัหวดัอบุลราชธานี โดย PUBN จะรบัโอนมาซึ่งกิจการสถานพยาบาลทัง้หมด
ของรวมแพทย์สรรพสิทธ์ิ อันรวมถึงทรัพย์สิน เครื่องมือแพทย์ ใบอนุญาตทั้งหมดที่ เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาล และที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาคารโรงพยาบาล สินคา้คงคลงั คู่สญัญา โดยไม่รบัโอนเจา้หนีแ้ละ
ลกูหนีก้ารคา้ รวมถึงภาระเงินกูแ้ละภาระผูกพนั โดยจะช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการขา้งตน้ใหแ้ก่รวมแพทยส์รรพสิทธ์ิ 
เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 500 ลา้นบาท โดยจะใชเ้งินจากกระแสเงินสดภายในของกลุ่มบรษิัทฯ และเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน ซึ่งบรษิัทฯ คาดว่าการไดม้าซึ่งกิจการสถานพยาบาลของสรรพสิทธ์ิอินเตอรใ์นครัง้นีจ้ะเป็นการขยายเครือข่ายในการ
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยมากขึน้ โดยเฉพาะบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อนัจะเป็นการช่วยเสรมิสรา้งการเติบโตและเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขนั รวมทัง้เป็นแสวงหารายไดข้องกลุ่มบรษิัทฯ ต่อไปในอนาคต 

 
ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน นโยบาย กลยุทธ ์และการเลอืกตัดสนิใจทางธุรกิจ 
 

ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ Covid-19 ไดส่้งผลกระทบต่อ
ธุรกิจท่องเที่ยวอย่างหนกั จากการลดลงของนกัท่องเที่ยวต่างชาติและการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย จึงท าให้
โรงแรมเกือบทุกแห่งประสบกับสภาวะขาดทุนจากการด าเนินงาน และอาจมีโรงแรมบางแห่งจ าเป็นตอ้งปิดกิจการไปทัง้
ชั่วคราวและถาวร โดยในปัจจุบนัสถานการณก์ารระบาดของ Covid-19 ในประเทศมีแนวโนม้ดีขึน้ จนหน่วยงานภาครฐัได้
ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางข้ามจังหวัด ระบบการคมนาคมขนส่ง ท่าอากาศยาน และสถานที่ท่องเที่ยวก็กลับมา
ใหบ้ริการไดต้ามปกติ และคณะรฐัมนตรีไดม้ีมติเห็นชอบมาตรการกระตุน้ภาคการท่องเที่ยวในประเทศ โดยมีระยะเวลาการ
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ด าเนินโครงการตัง้แต่เดือนกรกฎาคม-ตลุาคม 2563 ซึ่งมาตรการนี ้จะส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการในภาคการท่องเที่ยวที่ไดร้บั
ผลกระทบอย่างหนกัจากการระบาดของ Covid-19 เนื่องจากมาตรการฯ ดงักล่าวไดช้่วยเหลือใหค้รอบคลมุผูป้ระกอบการใน
ห่วงโซ่ของภาคการท่องเที่ยวทัง้ทางตรงและทางออ้ม เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจทอ้งถิ่นอย่าง
รา้นขายของที่ระลึก หรือรา้นอาหาร เป็นตน้ โดยส่งผลทางบวกต่อทิศทางตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงที่เหลือ
ของปีนี ้  ทั้งนี ้ตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยวในปี  โดยคาดว่า ตลาด
นกัท่องเที่ยวระดบับน จะเป็นกลุ่มที่ฟ้ืนตวักลบัมาไดเ้รว็กว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างไรก็ดี หลงัสถานการณ ์Covid-19 ธุรกิจท่องเที่ยว
ยังมีความท้าทาย โดยเฉพาะการปรับวิถีการด าเนินธุรกิจใหม่ (New Business Norms) ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่
เปล่ียนไป เช่น การใหบ้ริการที่ยงัตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของทัง้นกัท่องเที่ยวและพนกังาน  การน าเสนอบริการพิเศษที่
ช่วยใหป้ลอดเชือ้โรคมากขึน้ เป็นตน้   ดงันัน้ การเตรียมตวัใหพ้รอ้มเมื่อนกัท่องเที่ยวมาใชบ้รกิาร จึงเป็นเรื่องส าคญัและเรื่อง
เดียวที่ภาคธุรกิจสามารถจดัการได ้นอกจากสถานท่ี วสัดอุปุกรณ ์บคุลากร เรื่องของระบบด าเนินการหรือซอฟตแ์วรก์็เป็นส่ิง
ส าคญัที่ผูป้ระกอบการอีกดว้ย 

 
ส าหรบัธุรกิจโรงแรมทัง้ 2 แห่งของบรษิัทฯ ในไตรมาสนีไ้ดร้บัผลกระทบเช่นเดียวกนั แต่เนื่องจากลกัษณะธุรกิจที่จะ

มีผูพ้กัอาศยัเป็นแบบ Long Stay ซึ่งเป็นผูเ้ช่าระยะยาว จึงส่งผลกระทบนอ้ยกว่าโรงแรมทั่วไป  อย่างไรก็ดีรายไดใ้นไตรมาส 
2 นีล้ดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนถึงรอ้ยละ 56 และรายไดล้ดลงจากไตรมาสก่อนถึงรอ้ยละ 54 โดยโรงแรมได้
พยายามรกัษาสภาพคล่องและสภาพการด าเนินงานของธุรกิจระหว่างรอใหจ้ านวนนกัท่องเที่ยวและผูเ้ขา้พกักลบัมาฟ้ืนตวั
อีกครัง้ โดยการใหบ้ริการหอ้งพกัและบริการอื่นๆ ที่จ  าเป็นแก่ชาวต่างชาติที่ตอ้งการแยกอยู่อาศยัจากครอบครวัหรือยงัไม่
สามารถกลับประเทศได้  อีกทั้งยังพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดตน้ทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง รวมถึงไดเ้ล่ือน
แผนการลงทุนไปเท่าที่จ  าเป็นและเหมาะสมเท่านัน้ โดยในไตรมาสโรงแรมทัง้ 2 แห่งมีอตัราการเขา้พกั (Occupancy rate) 
เฉล่ียอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 37.9 ซึ่งเป็นอตัราที่ท  าใหม้ีรายไดท้ี่ยงัสามารถครอบคลมุตน้ทนุและท าให ้GOP รวมถึง EBITDA 
เป็นบวกอยู่ 

 
ส าหรบัธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ เริ่มไดร้บัผลกระทบตัง้แต่ไตรมาสแรก ส่งผลมาจนถึงไตรมาสที่สอง โดยจะ

เห็นไดจ้ากจ านวนคนไขท้ี่ลดลง ส่งผลใหร้ายไดข้องโรงพยาบาลลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมารอ้ยละ 26.0 และ
ต ่ากว่าไตรมาสที่ผ่านมาถึงรอ้ยละ 27.9 โดยแต่ละโรงพยาบาลไดป้รับตัวและหากลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการด าเนินธุรกิจ เช่น 
โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภูมิ ที่เปิดใหบ้ริการตรวจ Covid-19 ผ่านระบบ Drive Thru และมีบริการสายด่วนสขุภาพดี ดว้ย
บรกิารปรกึษาสขุภาพกบัแพทยเ์ฉพาะทาง บรกิารใหค้  าปรกึษาเรื่องการใชย้า และบรกิารฉีดวคัซีนโดยพยาบาลวิชาชีพ เป็น
ตน้ อีกทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัการลดตน้ทนุและค่าใชจ้่ายอีกดว้ย 

 
ธุรกิจโรงพยาบาล ฤดฝูนถือเป็นช่วง High Season โดยเริ่มตัง้แต่เดือนมิถนุายนของทกุปี ต่อเนื่องไปตลอดช่วงไตร

มาสที่ 3 เพราะฤดูฝนมกัมาพรอ้มกับโรคภยัไขเ้จ็บ โรคระบาดต่างๆ ท าใหค้นตอ้งไปโรงพยาบาล จึงเป็นช่วงที่มีคนไขม้าก
ที่สดุของปี แต่ปีนีส้ถานการณก์ลับเปล่ียนไปตัง้แต่เกิดการระบาดของ Covid-19  ท าใหธุ้รกิจโรงพยาบาลไดร้บัผลกระทบ
โดยตรง เพราะมีสถานพยาบาลหลายแห่งจ าเป็นตอ้งปิดตวัลงชั่วคราวตามมาตรการของรฐั เช่น คลินิกทันตกรรม คลินิก
เสริมความงาม รวมถึงแผนกการรกัษาพยาบาลอื่นๆ ก็จ าเป็นตอ้งจ ากัดจ านวนผูป่้วยที่เขา้รบัการรกัษา  หรือผูค้นตอ้งเล่ือน
การรกัษาออกไปก่อน ซึ่งเห็นไดช้ดัจากตัง้แต่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นตน้มา ส่งผลใหโ้รงพยาบาลเอกชนหลายแห่งมีจ านวน
ผูป่้วยในประเทศลดลงอย่างมา อย่างไรก็ดี สถานการณก์ารแพร่ระบาด Covid-19 ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ที่ดีขึน้ตามล าดบัจะ
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เห็นไดจ้ากจ านวนผูต้ิดเชือ้ที่นอ้ยลงและอตัราการเสียชีวิตที่ลดลงอย่างเห็นไดช้ดั ภาครฐัเริ่มทยอยปลดล็อคสถานพยาบาล
เอกชนใหก้ลบัมาด าเนินงานไดอ้ีกครัง้แลว้ 

 
ผู้บริหารคาดว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาด  Covid-19 จะส่งผลต่อเนื่องต่อการด าเนินงานของธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัยแ์ละธุรกิจโรงพยาบาลของบรษิัทฯ ไปตลอดปี 2563  แต่การฟ้ืนตวัของธุรกิจโรงพยาบาลน่าจะเกิดขึน้เรว็กวา่
และดีกว่า ซึ่งบริษัทฯ ไดใ้หค้วามใส่ใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ และไดก้ าลังประเมินผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
รวมทัง้วางแผนเพื่อใหส้ามารถรบัมือกบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

 
 
ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที ่2/2563 
 
 
 

 
 
 

  
 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลจ านวน  447.1 ล้านบาท  ต้นทุน
จากกิจการโรงพยาบาลจ านวน 438.7 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารจ านวน  76.0 ลา้นบาท ตน้ทนุการขาย
และใหบ้ริการจ านวน 70.9 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารจ านวน 190.0 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงิน 30.2 
ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีผลขาดทนุส าหรบังวดจ านวน 183.6 ลา้นบาท  
 
 
 
 
 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หน่วย : ล้านบาท 
  ไตรมาสที ่   

     2/2563 

  ไตรมาสที ่   

     2/2562 

เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 447.1 537.3 (90.2) -16.8 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 76.0 141.9 (65.9) -46.4 

ตน้ทุนจากกิจการโรงพยาบาล 438.7 467.2 (28.5) -6.1 

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ 70.9 58.7 12.2 20.8 

ก าไรขั้นต้น 13.5 153.4 (139.9) -91.2 

รายไดอ้ื่น 13.0 15.0 (2.0) -13.3 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 190.0 242.0 (52.0) -21.5 

ตน้ทุนทางการเงิน 30.2 43.5 (13.3) -30.6 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (193.8) (117.1) (76.7) -65.5 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 10.2 5.1 5.1 100.0 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (183.6) (111.9) (71.7) -64.1 
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 ผลการด าเนินงานตามกลุ่มธุรกิจสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี ้ 
 

รายได้จากการขายและให้บรกิาร 

 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากขายและใหบ้รกิาร 523.1 ลา้นบาท ลดลง 156.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 23.0 
เป็นผลมาจาก 

• ธุรกิจโรงพยาบาล มีรายไดล้ดลง  90.2 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 16.8 สาเหตหุลกัมาจาก 

• รายได้ของโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม คือ โรงพยาบาลพิษณุเวช  โรงพยาบาลพริน้ซ์ปากน ้าโพ 
โรงพยาบาลพริน้ซ์สุวรรณภูมิ  โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน  และ 
โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรติดถ ์ลดลงรวม 139.5 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ 
Covid-19 

• ในขณะที่รายไดข้องโรงพยาบาลที่เปิดไม่เต็มไตรมาส และเปิดใหม่  คือ และโรงพยาบาลพริน้ซ ์
อทุยัธานี และโรงพยาบาลวิรชัศิลป์ สงูขึน้รวม 49.3 ลา้นบาท  

 

• ธุรกิจพฒันาและใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์มีรายไดล้ดลง 61.5 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นรอ้ย 44.7 สาเหตุหลกัมา
จาก 

• โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารท์เมน้ท ์สาทร วิสตา้ – กรุงเทพฯ มีรายไดล้ดลง 35.5 ลา้น
บาท จากอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ที่ลดลงจากรอ้ยละ 80.4 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 
เป็นรอ้ยละ 36.5 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563  และรายไดเ้ฉล่ียต่อหอ้ง (ADR) ลดลงจาก 4,009 บาท 
เป็น 3,128 บาท เนื่องจากในไตรมาสนีธุ้รกิจท่องเที่ยวไดร้บัผลผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของ Covid-19 เป็นสาเหตหุลกั 

• โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก  ลดลงจ านวน 21.9 ล้านบาท จากอัตราการเข้าพัก 
(Occupancy Rate) ที่ลดลงจากรอ้ยละ 77.1 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เป็นรอ้ยละ 39.3 ในไตรมาสที่ 
2 ปี 2563 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 อีกทัง้สภาวะปัจจบุนัของธุรกิจที่พกัอาศยั
ที่ชะลอตวัลง ส่งผลใหจ้ านวนผูเ้ขา้พกัของหอ้งพกัระยะยาวลดลง โดยเฉพาะลกูคา้ชาวญ่ีปุ่ น  

•  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร  ์ธุรกิจใหเ้ช่าอาคารส านกังาน มีรายไดล้ดลง 2.4 ลา้นบาท จาก
การลดค่าเช่าและค่าบริการใหผู้เ้ช่าในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม เพื่อชดเชยผลกระทบจาก
การแพรร่ะบาดของ Covid-19 แก่ผูเ้ช่า 

 
 

 

หน่วย : ล้านบาท  ไตรมาสที่ 2/2563 ไตรมาสที ่2/2562 เปลี่ยนแปลง 

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ ร้อยละ 

ธุรกิจโรงพยาบาล 447.1 85.5       537.3 79.1 -16.8 

ธุรกิจพฒันาและใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์ 76.0        14.5 137.5 20.2 -44.7 

ธุรกิจอื่น ๆ  - - 4.4 0.7 -100.0 

รวม 523.1 100.0 679.2 100.0 -23.0 
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ก าไรขั้นต้น : ต ่ากว่าไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จ านวน 139.9 ลา้นบาท (รอ้ยละ 91.2) สาเหตหุลกัมาจาก 

• รายไดข้องทัง้ 2 ธุรกิจที่ลดลงเป็นอย่างมาก จากการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ที่ในไตรมาสนีไ้ดร้บัผลกระทบ
เป็นอย่างหนกั 

• ตน้ทุนของธุรกิจโรงพยาบาลที่ลดลงน้อยกว่ารายไดท้ี่ลดลง จากโรงพยาบาลใหม่ที่เปิด ที่เป็นตน้ทุนทาง
การแพทย ์และบุคลากร โดยมีการเพิ่มแพทยเ์ฉพาะทางในทุกๆ  โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการใหก้าร
บรกิารรกัษาพยาบาล และรองรบัความตอ้งการของผูม้ารบับรกิารมากขึน้  

• ค่าเส่ือมราคาของทัง้โรงพยาบาลใหม่ และโรงพยาบาลท่ีมีอยู่เดิมที่มีการปรบัปรุงเพิ่มขึน้  
 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ต ่ากว่าไตรมาสที่ 2 ปี 2562  จ านวน 52.0 ลา้นบาท (รอ้ยละ 21.5) เนื่องจาก
ในไตรมาสนีท้างบรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบจากสถานการณข์อง Covid-19 ที่ส่งผลใหร้ายไดล้ดลงเป็นอยา่งมาก ท าให้
ทัง้บรษิัทใหญ่ และบรษิัทย่อยตา่งใหค้วามส าคญักบัการลดค่าใชจ้่ายลง โดยมีนโยบายต่าง ๆ ที่ออกมา  เช่น การปิดพืน้ท่ี
ใหบ้รกิารบางส่วนหรือหยดุใหบ้รกิารชั่วคราวเพื่อลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่างๆ การลดคา่จา้งพนกังานชั่วคราว การให้
พนกังานสมคัรใจใชสิ้ทธ์ิการลาแบบไม่รบัค่าจา้ง และทีมผูบ้รหิารและพนกังานตา่งก็พรอ้มใจกนัลดเงินเดือนลงจ านวนหน่ึง
เพื่อเป็นการลดคา่ใชจ้่ายของบรษิัท 
 
ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) :  

 

 
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ท าให้รายไดข้องแต่ละธุรกิจลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ 

EBITDA ในไตรมาสนีต้ิดลบ 20.7 ลา้นบาท ซึ่งต ่ากว่าไตรมาสเดียวกนัของปีที่ผ่านมา 68.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 142.9  
 
 

ดอกเบีย้จ่ายลดลง 13.3 ลา้นบาท จากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกันลดลง และอัตราดอกเบีย้ของ
สถาบนัการเงินท่ีลดลงในไตรมาสนี ้

 

ค่าเส่ือมราคาสงูขึน้ 21.1 ลา้นบาท จากโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ และบางโรงพยาบาลไดม้ีการปรบัปรุงอาคารแลว้
เสรจ็ จึงมีการบนัทึกค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึน้ 
 

ขาดทุนส าหรับงวด : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทนุ 183.6 ลา้นบาท ซึ่งมีผลขาดทุนสงูขึน้ 71.7 ลา้นบาท ซึ่งผลขาดทนุ
ดงักล่าวเกิดจากรายไดท้ี่ลดลง ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคาสงูขึน้ 

หน่วย : ล้านบาท  ไตรมาสที่    

   2/2563 

ไตรมาสที ่ 

 2/2562 

เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

(20.7) 48.2 (68.9) -142.9 

ดอกเบีย้จ่าย 30.2 43.5 (13.3) -30.6 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 142.9 121.8 21.1 17.3 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (193.8) (117.1) (76.7) -65.5 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 10.2 5.1 5.1 100.0 

ขาดทุนส าหรับงวด (183.6) (111.9) (71.7) -64.1 
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ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2563 
 
 
 

 
 ผลประกอบการส าหรบังวดสิน้สดุ 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการ
ขายและใหบ้ริการจ านวน  1,233.7 ลา้นบาท ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการจ านวน 1,102.4 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการขาย
และบริหารจ านวน 406.1 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงิน 62.4 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้กิดขาดทุนส าหรบังวดจ านวน 305.0 
ลา้นบาท ซึ่งสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงไดด้งันี ้
  

 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารลดลง 147.7 ลา้นบาท เกิดจาก 

• ธุรกิจพฒันาและใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์มีรายไดล้ดลง 89.2 ลา้นบาท จากทัง้ 3 โครงการของบรษิัทฯ ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ Covid-19 

• ธุรกิจโรงพยาบาลมีรายไดล้ดลง  58.5 ลา้นบาท จาก  

• รายไดข้องโรงพยาบาลที่มีอยูเ่ดมิ คือ โรงพยาบาลพิษณเุวช  โรงพยาบาลพริน้ซป์ากน า้โพ 
โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมูิ  และ โรงพยาบาลพิษณเุวชพิจิตร ลดลงรวม 180.4 ลา้นบาท  

• ในขณะท่ีรายไดข้องโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ คือ โรงพยาบาลศิรเิวชล าพนู  และโรงพยาบาลพริน้ซ ์
อทุยัธานี และโรงพยาบาลวิรชัศลิป์ และ โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรติดถ ์สงูขึน้รวม 121.8 ลา้นบาท  

ตน้ทนุขายและใหบ้รกิารสงูขึน้ 52.3 ลา้นบาท จากตน้ทนุทางตรง ทัง้ตน้ทนุท่ีเก่ียวกบัแพทย ์และหน่วยงาน 
อื่น  ๆ ที่เกียวกับแพทย ์ทั้งของโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ และของโรงพยาบาลที่มีการปรบัปรุง ซึ่งเป็นตน้ทุนที่ไม่สัมพันธก์ับ
รายไดโ้ดยตรง 

 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลง 45.3 ลา้นบาท เกิดขึน้จากสถานการณปั์จจุบันที่ท  าใหบ้ริษัทฯ พยายาม
อย่างต่อเนื่องในการลดค่าใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็นลง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท้ี่ลดลง 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หน่วย : ล้านบาท 
งวด 6 เดือน  

ปี 2563 

งวด 6 เดือน 

ปี 2562 

เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 1,027.2 1,085.7 (58.5) -5.4 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 206.5 295.7 (89.2) -30.2 

ตน้ทุนจากกิจการโรงพยาบาล 946.5 889.2 57.3 6.4 

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ 155.9 160.9 (5.0) -3.1 

ก าไรขั้นต้น 131.3 331.2 (199.9) -60.4 

รายไดอ้ื่น 26.6 25.5 1.1 4.3 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 406.1 451.4 (45.3) -10.0 

ตน้ทุนทางการเงิน 62.4 81.7 (19.3) -23.6 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (310.6) (176.4) (134.2) -76.1 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 5.6 (4.4) 10.0 227.3 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (305.0) (180.8) (124.2) -68.7 
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ส าหรบังวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หลังจากหักตน้ทุนทางการเงิน และค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดแ้ลว้ 
บริษัทฯ มีผลขาดทุนส าหรบังวด 305.0 ลา้นบาท ซึ่งสงูกว่างวด 6 เดือนปี 2562 ที่มีผลขาดทุนอยู่ที่ 180.8 ลา้นบาท จ านวน 
124.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 68.7  
 

 

ฐานะการเงนิ  
   

 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม 15,174.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 554.5 ลา้นบาท 

เมื่อเทียบกบัสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  เป็นผลมาจาก 

• สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน และค่าความนิยม เพิ่มขึน้รวม 636.2 ลา้นบาท จากเงินทดรองจ่ายใหแ้ก่กรรมการ
จ านวน 300.0 ลา้นบาท มีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นการด าเนินการจดัตัง้บรษิัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร-์อบุลราชธานี 
จ ากัด ซึ่งไดด้  าเนินการจดัตัง้บริษัทแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563 จากสินทรพัยท์ี่ไดร้บัมาจากการรบั
โอนกิจการ (โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์) ที่อยู่ระหว่างกระบวนการปันส่วนราคาซือ้จ านวน 131.5 ลา้นบาท และ
จากค่าความนิยมเกิดขึน้จ านวน 166.8 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้า โดยจะปรบัปรุงรายการสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นใหเ้ป็นมลูค่ายุติธรรมและรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มี
ตวัตนทีไดม้าจากการซือ้ธุรกจิเมื่อขัน้ตอนเหล่านีเ้สรจ็สิน้ 

• สินทรพัยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึน้ 417.4 ลา้นบาท จากการที่บริษัทฯ น า TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ
ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยการรบัรูห้นีสิ้นตามสัญญาเช่าส าหรบัเช่าที่ไดเ้คยถูกจดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่องสัญญาเช่า และสัญญาเช่าเดิมที่
บริษัทฯ ไดร้บัรูเ้ป็นสญัญาเช่าทางการเงิน จะถูกจดัประเภทเป็นสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสิ้นตามสัญญา
เชา่ 

• ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์เพิ่มขึน้ 155.4 ลา้นบาท จากการเขา้ซือ้โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ และจากโรงพยาบาล
ที่มีอยู่เดิมที่มีการปรบัปรุง 

• เงินลงทุนระยะสัน้ลดลง 525.8 ลา้นบาท เกิดจากการปรบัปรุงรายการจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานรายการ
ทางการเงินเกียวกบัเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS9) โดยปรบัเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และเงินฝากประจ าระยะสั้น รวม 179.5 ล้านบาท ในขณะที่มี
บางส่วนท่ีทางบรษิัทฯ ไดจ้ าหน่ายไปเพื่อใชใ้นการลงทนุในโครงการใหม่ ๆ   

 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 
30 มิถุนายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

สินทรพัยร์วม 15,174.5 14,620.0 554.5 3.8 

หนีส้ินรวม 5,725.0 4,908.8 816.2 16.6 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่ 8,521.8 8,809.7 (287.9) -3.3 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.67 0.56   
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม ณ วนัที่  30 มิถุนายน 2563  จ านวน 5,725.0  ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 816.2 ลา้น
บาท เมื่อเทียบกบัหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  สาเหตมุาจาก 

• เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ 826.3 ลา้นบาท จากการลงทุนในโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ และ
การปรบัปรุงโรงพยาบาลท่ีมีอยู่เดิมใหด้ีขึน้

• หนีสิ้นตามสัญญาเช่าเพิ่มขึน้ 18.2 ลา้นบาท จากการที่บริษัทฯ น า TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ
และการลงทนุในอปุกรณแ์ละเครื่องมือทางการแพทยท์ี่เพิ่มขึน้

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 287.9 ลา้นบาท จากผลขาดทนุของบรษิัทในระหว่างงวด 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.67 เท่า เพิ่มขึน้จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่อยู่ที่ 0.56  จากเงินกูย้มืระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินเพิม่ขึน้ ในขณะท่ีส่วนของผุถื้อหุน้ลดลงจากผลการด าเนินงานในระหวา่งงวด 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงลายมือชื่อ___________________________________   
  (นางสาวปรียาพร  อภิวาทนว์ทิยะ)  
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบรกิารงานบญัช ี


