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10 สิงหาคม 2565
เรื่ อง
เรี ยน

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําไตรมาส 2 ปี 2565 และครึ่งปี แรก
ของปี 2565
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัท
ประจําไตรมาส 2 ปี 2565 และครึ่งปี แรกของปี 2565
10 สิงหาคม 2565
บทสรุ ป
บริ ษัทรายงานรายได้ รวมของไตรมาส 2 ปี 2565 อยู่ที่ 4,954 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 64.0 จาก 3,020 ล้ านบาท ใน
ไตรมาส 2 ปี 2564 กําไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2565 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 438.6 เป็ น 1,166 ล้ านบาท จาก 216 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี
2564 ส่งผลให้ อตั รากําไรสุทธิเป็ นร้ อยละ 23.5 ในไตรมาส 2 ปี 2565 เทียบกับร้ อยละ 7.2 ในไตรมาส 2 ปี 2564
เปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้ รวมและกําไรสุทธิของไตรมาส 2 ปี 2565 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.3 และร้ อยละ 60.8
ตามลําดับ จากไตรมาส 1 ปี 2565 ส่งผลให้ อตั รากําไรสุทธิเป็ นร้ อยละ 23.5 ในไตรมาส 2 ปี 2565 เทียบกับร้ อยละ 17.5 ในไตร
มาส 1 ปี 2565
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 เพื่อวัดผลการดําเนินงานของไตรมาสปั จจุบนั กับช่วงก่อนโรคระบาดcovid รายได้
รวมและกําไรสุทธิของไตรมาส 2 ปี 2565 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 15.0 และร้ อยละ 60.8 ตามลําดับ จากไตรมาส 2 ปี 2562 ส่งผลให้
อัตรากําไรสุทธิเป็ นร้ อยละ 23.5 ในไตรมาส 2 ปี 2565 เทียบกับร้ อยละ 16.8 ในไตรมาส 2 ปี 2562
สําหรับครึ่งปี แรกของปี 2565 บริ ษัทมีรายได้ รวม 9,106 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 59.9 จาก 5,694 ล้ านบาทในครึ่งปี
แรกของปี 2564 กําไรสุทธิในครึ่งปี แรกของปี 2565 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 514.8 เป็ น 1,891 ล้ านบาท จาก 308 ล้ านบาทในครึ่งปี แรก
ปี 2564 ส่งผลให้ อตั รากําไรสุทธิเป็ นร้ อยละ 20.8 ในครึ่งปี แรกของปี 2565 เทียบจากร้ อยละ 5.4 ในครึ่งปี แรกของปี 2564
เปรี ยบเทียบกับครึ่ งปี แรกของปี 2562 เพื่อวัดผลการดําเนินงานของไตรมาสปั จจุบันกับช่วงก่อนโรคระบาดcovid
รายได้ รวมและกํ าไรสุทธิ ในครึ่ งปี แรกของปี 2565 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.1 และร้ อยละ 4.7 ตามลําดับ จากครึ่ งปี แรกของปี 2562
ส่งผลให้ อตั รากําไรสุทธิเป็ นร้ อยละ 20.8 ในครึ่งปี แรกของปี 2565 เทียบจากร้ อยละ 20.1 ในครึ่งปี แรกของปี 2562
รายละเอียดของคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้
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งบกําไรขาดทุน
ผลการดําเนินงานประจําไตรมาส
ไตรมาส 2 ปี 2565 เทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2564 (เทียบการเปลี่ยนแปลงจากปี ก่ อน)
ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลจํานวน 4,903 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 64.5 จาก 2,980
ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2564 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยชาวไทยร้ อยละ
120.8 และร้ อยละ 15.8 ตามลําดับ เป็ นผลให้ รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 37.7 จากทังหมด
้
ในขณะที่
รายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 62.3 ในไตรมาส 2 ปี 2565 เทียบกับร้ อยละ 53.6 และร้ อยละ 46.4 ตามลําดับ
ในไตรมาส 2 ปี 2564
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและกําไรก่ อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่ าเสื่อมราคาและ
ค่ าตัดจําหน่ าย (EBITDA)
(หน่ วย :ล้ านบาท)

ไตรมาส 2
ปี 2565

ไตรมาส 2
ปี 2564

เปลี่ยนแปลง

ต้ นทุนกิจการโรงพยาบาล

2,640

1,905

-38.6%

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

135

94

-44.7%

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

752

741

-1.4%

กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)
อัตรากําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA Margin)

1,706

576

196.1%

34.4%

19.1%

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย) จํานวน 2,640 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 38.6 จาก 1,905 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าธรรมเนียมแพทย์ที่เพิ่มขึ ้น 424
ล้ านบาทและต้ นทุนสินค้ าที่ เพิ่มขึน้ 204 ล้ านบาท โดยถื อเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึน้ ของรายได้ จาก
กิจการโรงพยาบาลในอัตราร้ อยละ 64.5 เป็ นผลให้ สดั ส่วนของต้ นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
ลดลงเป็ นร้ อยละ 53.8 ในไตรมาส 2 ปี 2565 เทียบกับอัตราร้ อยละ 63.9 ในไตรมาส 2 ปี 2564
ค่าใช้ จ่ายในการขาย (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย) จํานวน 135 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2565 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
44.7 จาก 94 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ ้น 32 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย) จํานวน 752 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2565 เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 1.4 จาก 741 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2564
กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 196.1 เป็ น 1,706
ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2565 จาก 576 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 2564 และอัตรากําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 34.4 ในไตรมาส 2 ปี 2565 เทียบกับร้ อยละ 19.1 ในไตรมาส 2 ปี 2564
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่ายในไตรมาส 2 ปี 2565 เป็ น 278 ล้ านบาท เทียบกับ 296 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 2564
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินลดลงลงร้ อยละ 97.6 เป็ น 0.8 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 2565 จาก 31 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี
2564 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ระยะยาวที่ชําระคืนครบทังหมดในไตรมาส
้
4 ปี 2564
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บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจํานวน 254 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2565 เทียบกับจํานวน 38 ล้ านบาทในไตรมาส 2
ปี 2564 โดยหลักเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของกําไรทางภาษี
บริ ษัทมีกําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.47 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2565 เทียบกับ 0.27 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษัทมี
กําไรต่อหุ้นแบบปรับลด 1.34 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2565 เทียบกับ 0.25 บาท ในไตรมาส 2 ปี 2564
ไตรมาส 2 ปี 2565 เทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2565 (เทียบการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่ อน)
ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 19.5 จากไตรมาส 1 ปี 2565 โดยหลัก
เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยชาวไทยร้ อยละ 34.3 และร้ อยละ 1.2 ตามลําดับ เป็ นผลให้
รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 37.7 จากทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อย
ละ 62.3 ในไตรมาส 2 ปี 2565 เทียบกับร้ อยละ 44.5 และร้ อยละ 55.5 ตามลําดับ ในไตรมาส 1 ปี 2565
ผลจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ และการควบคุมต้ นทุนได้ อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทในไตรมาส 2 ปี 2565 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 45.8 จากไตรมาส 1 ปี 2565 และอัตรา
กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 34.4 ในไตรมาส 2 ปี 2565
เทียบกับร้ อยละ 28.2 ในไตรมาส 1 ปี 2565
ไตรมาส 2 ปี 2565 เทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2562 (เปรี ยบเทียบกับช่ วงก่ อนโรคระบาดcovid)
ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 14.6 จากไตรมาส 2 ปี 2562 โดยหลัก
เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยชาวไทยและผู้ป่วยต่างชาติร้อยละ 27.7 และร้ อยละ 7.9 ตามลําดับ เป็ นผลให้
รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 37.7 จากทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อย
ละ 62.3 ในไตรมาส 2 ปี 2565 เทียบกับร้ อยละ 33.8 และร้ อยละ 66.2 ตามลําดับ ในไตรมาส 2 ปี 2562
ผลจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ และการควบคุมต้ นทุนได้ อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทในไตรมาส 2 ปี 2565 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 46.2 จากไตรมาส 2 ปี 2562 และอัตรา
กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 34.4 ในไตรมาส 2 ปี 2565
เทียบกับร้ อยละ 27.1 ในไตรมาส 2 ปี 2562
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ไตรมาส 2
ปี 2565

ไตรมาส 2
ปี 2564

เปลี่ยน
แปลง

ไตรมาส 1
ปี 2565

เปลี่ยน
แปลง

ไตรมาส 2
ปี 2562

เปลี่ยน
แปลง

4,903

2,980

64.5%

4,102

19.5%

4,279

14.6%

4,954

3,020

64.0%

4,152

19.3%

4,306

15.0%

1,706

576

196.1%

1,170

45.8%

1,167

46.2%

1,166

216

438.6%

725

60.8%

725

60.8%

34.4%

19.1%

28.2%

27.1%

อัตรากําไรสุทธิ
กําไรต่ อหุ้น
(หน่ วย :บาท)
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน

23.5%
ไตรมาส 2
ปี 2565
1.47

7.2%
ไตรมาส 2
ปี 2564
0.27

438.4%

17.5%
ไตรมาส 1
ปี 2565
0.91

60.8%

16.8%
ไตรมาส 2
ปี 2562
1.00

กําไรต่อหุ้นแบบปรับลด

1.34

0.25

438.6%

0.84

60.8%

0.83

งบกําไรขาดทุน
(หน่ วย :ล้ านบาท)
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้ รวม
กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่า
เสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย
(EBITDA)
กําไรสุทธิ
อัตรากํ าไรก่อนหักดอกเบี ย้
ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัด
จํ าหน่าย (EBITDA Margin)

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
47.5%
60.8%

ผลการดําเนินงานครึ่งปี แรก
ครึ่งปี แรกของปี 2565 เทียบกับ ครึ่งปี แรกของปี 2564 (เทียบการเปลี่ยนแปลงจากปี ก่ อน)
ในครึ่ งปี แรกของปี 2565 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลจํานวน 9,005 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 60.2 จาก
5,622 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2564 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยชาวไทย
ร้ อยละ 104.9 และร้ อยละ 21.6 ตามลําดับ เป็ นผลให้ รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.8 จากทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 59.2 ในครึ่ งปี แรกของปี 2565 เทียบกับร้ อยละ 53.7 และร้ อยละ
46.3 ตามลําดับ ในครึ่งปี แรกของปี 2564
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและกําไรก่ อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่ าเสื่อมราคา
และค่ าตัดจําหน่ าย (EBITDA)
(หน่ วย :ล้ านบาท)

ครึ่งปี แรกของ
ปี 2565

ครึ่งปี แรกของ
ปี 2564

เปลี่ยนแปลง

ต้ นทุนกิจการโรงพยาบาล

5,033

3,653

-37.8%

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

252

172

-46.6%

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

1,500

1,475

-1.7%

กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)
อัตรากําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA
Margin)

2,876

986

191.5%

31.6%

17.3%

ในครึ่งปี แรกของปี 2565 บริ ษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย) จํานวน 5,033 ล้ าน
บาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 37.8 จาก 3,653 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2564 โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากค่าธรรมเนียมแพทย์ที่
เพิ่มขึน้ 719 ล้ านบาทและต้ นทุนสินค้ าที่เพิ่มขึน้ 424 ล้ านบาท โดยถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึน้ ของ
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รายได้ จากกิจการโรงพยาบาลในอัตราร้ อยละ 60.2 เป็ นผลให้ สัดส่วนของต้ น ทุน กิจการโรงพยาบาลต่อรายได้ จากกิจการ
โรงพยาบาลลดลงเป็ นร้ อยละ 55.9 ในครึ่งปี แรกของปี 2565 เทียบกับอัตราร้ อยละ 65.0 ในครึ่งปี แรกของปี 2564
ค่าใช้ จ่ายในการขาย (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย) จํานวน 252 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2565 เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 46.6 จาก 172 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ ้น 51 ล้ านบาท
ค่า ใช้ จ่ ายในการบริ ห าร (รวมค่า เสื่ อ มราคาและตัด จํ า หน่ า ย) จํ า นวน 1,500 ล้ า นบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2565
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.7 จาก 1,475 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2564
กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 191.5 เป็ น 2,876
ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2565 จาก 986 ล้ านบาทในครึ่งปี แรกของปี 2564 และอัตรากําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 31.6 ในครึ่งปี แรกของปี 2565 เทียบกับร้ อยละ 17.3 ในครึ่งปี แรก
ของปี 2564
2564

ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่ายในครึ่งปี แรกของปี 2565 เป็ น 555 ล้ านบาท เทียบกับ 594 ล้ านบาทในครึ่งปี แรกของปี

ค่าใช้ จ่ายทางการเงินลดลงลงร้ อยละ 96.3 เป็ น 2 ล้ านบาทในครึ่งปี แรกของปี 2565 จาก 62 ล้ านบาทในครึ่งปี แรก
ของปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ระยะยาวที่ชําระคืนครบทังหมดในไตรมาส
้
4 ปี 2564
บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบุคคลจํานวน 421 ล้ านบาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2565 เทียบกับจํานวน 50 ล้ านบาทในครึ่ งปี
แรกของปี 2564 โดยหลักเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของกําไรทางภาษี
บริ ษั ทมี กําไรต่อหุ้น ขัน้ พื น้ ฐาน 2.38 บาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2565 เที ยบกับ 0.39 บาท ในครึ่ งปี แรกของปี 2564
บริษัทมีกําไรต่อหุ้นแบบปรับลด 2.18 บาท ในครึ่งปี แรกของปี 2565 เทียบกับ 0.35 บาท ในครึ่งปี แรกของปี 2564
ครึ่งปี แรกของปี 2565 เทียบกับ ครึ่งปี แรกของปี 2564 (เปรี ยบเทียบกับช่ วงก่ อนโรคระบาดcovid)
ในครึ่ งปี แรกของปี 2565 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.8 จากครึ่ งปี แรกของปี 2562 โดย
หลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยร้ อยละ 26.6 ในขณะที่รายได้ จากผู้ป่วยต่างชาติฟืน้ ตัวกลับมาที่
ประมาณร้ อยละ 90 ของครึ่ งปี แรกของปี 2562 เป็ นผลให้ รายได้ จากกลุ่มผู้ป่ วยชาวไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.8 จาก
ทังหมด
้
ในขณะที่รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 59.2 ในครึ่ งปี แรกของปี 2565 เทียบกับร้ อยละ 32.5 และ
ร้ อยละ 67.5 ตามลําดับ ในครึ่งปี แรกของปี 2562
ผลจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ และการควบคุมต้ นทุนได้ อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ของบริ ษัทในครึ่ งปี แรกของปี 2565 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3.2 จากครึ่ งปี แรกของปี 2562 และ
อัตรากําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 31.6 ในครึ่งปี แรกของปี
2565 เทียบกับร้ อยละ 30.9 ในครึ่งปี แรกของปี 2562
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งบกําไรขาดทุน
(หน่ วย :ล้ านบาท)
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

ครึ่งปี แรกของ
ปี 2565
9,005

ครึ่งปี แรกของ เปลี่ยนแปลง ครึ่งปี แรกของ
ปี 2564
ปี 2562
5,622
8,929
60.2%
5,694
9,007
59.9%

เปลี่ยนแปลง
0.8%

รายได้ รวม
กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)

9,106
2,876

986

191.5%

2,788

3.2%

กําไรสุทธิ
อัตรากํ าไรก่อนหักดอกเบี ย้ ภาษี ค่า
เสือ่ มราคาและค่าตัดจํ าหน่าย
(EBITDA Margin)

1,891

308

514.8%

1,806

4.7%

31.6%

17.3%

อัตรากํ าไรสุทธิ
กําไรต่ อหุ้น
(หน่ วย :บาท)
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน

20.8%
ครึ่งปี แรกของ
ปี 2565
2.38

5.4%
ครึ่งปี แรก
ของปี 2564
0.39

กําไรต่อหุ้นแบบปรับลด

2.18

0.35

1.1%

30.9%
20.1%
เปลี่ยนแปลง ครึ่งปี แรกของ
ปี 2562
2.48
514.6%
2.08
514.8%

เปลี่ยนแปลง
-4.0%
4.7%

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริ ษัทมีสินทรัพ ย์หมุนเวียน 9,000 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก 8,062 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 โดยหลักเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์หมุนเวียนทางการเงินอื่นๆ
จํานวน 391 ล้ านบาทซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ ้นจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 2,522 ล้ านบาท หักกลบกับเงินปั นผลจ่าย
จํานวน 1,630 ล้ านบาทและเงินจ่ายค่าซื ้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ จํานวน 456 ล้ านบาท และการ
เพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นจํานวน 630 ล้ านบาท จํานวนวันเก็บหนี ้เฉลี่ย ณ 30 มิถนุ ายน 2565 เป็ น 39.7 วัน เทียบ
กับ 58.9 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นผลมาจากระยะเวลาในการเก็บหนี ้ของกลุม่ ลูกค้ าตะวันออกกลางลดลง จํานวนวัน
เก็บหนี ้เฉลี่ยยังคงอยูภ่ ายใต้ นโยบายเงื่อนไขการรับชําระหนี ้โดยรวมของบริษัทฯซึง่ คือในช่วง 30-90 วัน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนลดลงเป็ น 12,760 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จาก 12,795 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 โดยส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลงจํานวน 31 ล้ านบาท
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 จํานวน 2,908 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 2,284 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของภาษี เงินได้ ค้างจ่ายจํานวน 280 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้าง
จ่ายจํานวน 189 ล้ านบาท และเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจํานวน 158 ล้ านบาท
บริ ษัทมีหนี ้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 เพิ่มขึ ้นเป็ น 1,013 ล้ านบาท จาก 955 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ ้นจํานวน 65 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจํานวน 17,839 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 เทียบกับ 17,618 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิในครึ่ งปี แรกของปี 2565 จํานวน 1,891 ล้ านบาท หักกลบกับเงินปั นผล
จ่ายจํานวน 1,631 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (Average ROA) ในครึ่งปี แรกของปี 2565 เป็ นร้ อยละ 17.7
เทียบกับร้ อยละ 5.4 ในปี 2564 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Average ROE) เป็ นร้ อยละ 21.3 ในครึ่ งปี แรกของปี 2565
เทียบกับร้ อยละ 6.7 ในปี 2564
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หน่ วย: ล้ านบาท

30 มิ.ย. 2565

31 ธ.ค. 2564

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

21,760

20,857

4.3%

หนี ้สินรวม

3,921

3,239

21.1%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

17,839

17,618

1.3%

ครึ่งปี แรกของ
ปี 2565

ปี 2564

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

39.7

58.9

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

11.7

16.2

ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

27.4

30.9

อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุน (เท่า) (Net Debt to Equity)
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจําหน่าย (เท่า) (Net Debt to EBITDA)

(0.1)

(0.1)

(0.3)

(0.6)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)

17.7%
21.3%

5.4%
6.7%

งบกระแสเงินสด
ในครึ่ งปี แรกของปี 2565 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,522 ล้ านบาท เทียบกับ 1,572
ล้ านบาทในครึ่งปี แรกของปี 2564 เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนีส้ ินดําเนินงาน บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 732 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2565 เทียบกับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 396 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2564 การเปลี่ยนแปลงเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นใน
เงินฝากประจําและเงินลงทุนในตราสารหนี ้จํานวน 1,064 ล้ านบาท บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน
1,685 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2565 เทียบกับจํานวน 1,742 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2564 การลดลงเป็ นผลมาจาก
ไม่มีการจ่ายดอกเบี ้ยจ่ายของหุ้นกู้ระยะยาวที่ชําระคืนครบทังหมดในไตรมาส
้
4 ปี 2564 ตามที่กล่าวมานี ้เป็ นผลให้ บริ ษัทมีเงิน
สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2565 เป็ น 1,895 ล้ า นบาท เที ย บกับ 1,470 ล้ า นบาท ณ วัน ที่ 30
มิถนุ ายน 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็ น 3.1 เท่า เทียบกับ 3.5 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเป็ น 1.4 เท่า ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ครึ่งปี แรกของ
ปี 2565

ครึ่งปี แรกของ
ปี 2564

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

2,522

1,572

กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน

(732)

396

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,685)

(1,742)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

93

240

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

1,895

1,470

หน่ วย: ล้ านบาท
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30 มิ.ย. 2565

31 ธ.ค. 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.1

3.5

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

1.4

1.4

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางลินดา ลีสหะปั ญญา)
กรรมการผู้จดั การ
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