ที่ AC 41/2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
เรือ่ ง
เรียน

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
จากงบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษทั ฯ ดังนี้
บทสรุป
บริษทั ฯ มีรายได้รวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จานวน 716.0 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.7 จาก 647.0 ล้านบาท ในไตร
มาสที่ 3 ปี 2560 และมีกาไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จานวน 87.3 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ ทีร่ อ้ ยละ 12.2 เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 7.7 จาก 81.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากาไรสุทธิ ทีร่ อ้ ยละ 12.5 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560
สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 2,011.3 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.2
จาก 1,777.6 ล้านบาท สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และมีกาไรสุทธิสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2561 จานวน 189.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากาไรสุทธิทร่ี อ้ ยละ 9.4 โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.8 จาก 177.8 ล้านบาทหรือคิด
เป็นอัตรากาไรสุทธิทร่ี อ้ ยละ 10.0 สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
งบกำไรขำดทุน
1. ผลกำรดำเนิ นงำนประจำไตรมำส
รำยได้
(ล้านบาท)
รายได้จากผูป้ ว่ ยนอก (OPD)
รายได้จากผูป้ ว่ ยใน (IPD)
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้อ่นื
รำยได้รวม

งวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2561
344.8
388.1
294.9
322.7
639.8
710.8
7.2
5.2
647.0
716.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
12.5
9.4
11.1
-27.8
10.7

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษทั ฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 710.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.1 จาก 639.8 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดยมีเหตุผลหลักจากจานวนผูเ้ ข้ารับบริการทัง้ ผูป้ ่วยนอกและผูป้ ่วยในทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 7.7 และร้อย
ละ 4.0 ตามลาดับ อีกทัง้ รายได้จากผูเ้ ข้ารับบริการทัง้ ผูป้ ่วยนอกเฉลี่ยต่อครัง้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จานวน 3,452 บาทต่อครัง้
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.5 จาก 3,302 บาทต่อครัง้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จากการเพิม่ ขึน้ ของจานวนคนไข้ จากศูนย์ศลั ยกรรมกระดูกและ
ข้อ, ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ, ศูนย์ผวิ หนัง และศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน การเพิม่ ขึน้ ของผูป้ ว่ ยต่างประเทศ เช่น เมียนมาร์ จีน
ด้านผูป้ ว่ ยใน รายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.4 จานวนผูป้ ว่ ยในเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.0 รายได้ผปู้ ว่ ยในเฉลีย่ ต่อครัง้ ในไตรมาสที่ 3 ปี
2561 จานวน 91,905 บาทต่อครัง้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.2 จาก 87,384 บาทต่อครัง้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เนื่องจากมีผปู้ ่วยในทีม่ โี รค
ซับซ้อนเพิม่ ขึน้ เช่น การผ่าตัดเปลีย่ นไตการผ่าตัดมะเร็งเต้านม และการผ่าตัดแผลเล็กต่างๆ เป็นต้น
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ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
(ล้านบาท)
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
สัดส่วนต่อรายได้รวม

งวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2561
433.0
483.6
67.7
68.0
116.7
125.7
18.0
17.6

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
11.7
7.7

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษทั ฯ มีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลจานวน 483.6 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 68.0 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.7 จาก 433.0 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 67.7 ตามลาดับ โดยสัดส่วนต่อรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย นัน้ มีสาเหตุหลักมาจากค่า
แพทย์และค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลากรทางการแพทย์ทเ่ี พิม่ ขึ้นเมือ่ เทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 และในไตรมาสที่ 3 ปี
2561 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 125.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 17.6 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
7.7 จาก 116.7 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 18.0 โดยมีค่าใช้จ่ายหลักที่เพิม่ ขึน้ มาจาก
ค่าตอบแทนฝา่ ยขายและบริหาร และค่าสวัสดิการพนักงานเมือ่ เทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีน่ ้อยกว่าการเพิม่ ขึน้ ของรายได้รวม
EBITDA
(ล้านบาท)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายรวม
EBITDA
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม

งวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2561
97.3
106.6
38.1
39.3
135.4
145.9
20.9
20.4

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
9.6
3.1
7.8

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทฯ มีกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่ าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อ มราคาและค่ าตัดจาหน่ าย
(EBITDA) 145.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.8 จาก 135.4 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 หรือคิดเป็ นอัตราส่วน EBITDA ต่อ
รายได้รวมร้อยละ 20.4 และร้อยละ 20.9 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ตามลาดับ ซึง่ เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ สูงกว่ารายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ เล็กน้อย
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีได้
กำไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

งวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2561
97.3
106.6
16.2
19.3
81.1
87.3
12.5
12.2
0.14
0.15

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
9.6
19.2
7.7
7.7

นอกจากรายการทีก่ ล่าวมาข้างต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษทั ฯ ยังมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
19.2 จาก 16.2 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เนื่องจากกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 87.3 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิทร่ี อ้ ยละ 12.2 เพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 7.7 จาก 81.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิทร่ี อ้ ยละ 12.5 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 และมีกาไรสุทธิต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน
จานวน 0.15 บาทต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.7 จาก 0.14 บาทต่อหุน้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดยคานวณจากจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่
ถ่วงน้าหนักสาหรับงวดทีจ่ านวน 600,000,000 หุน้
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2. ผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561
รำยได้
(ล้านบาท)
รายได้จากผูป้ ว่ ยนอก (OPD)
รายได้จากผูป้ ว่ ยใน (IPD)
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้อ่นื
รำยได้รวม

งวดเก้ำเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2561
920.1
1,089.8
833.6
898.9
1,753.7
1,988.7
23.8
22.6
1,777.6
2,011.3

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
18.4
7.8
13.4
-5.1
13.2

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 1,988.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 13.4 จาก 1,753.7 ล้านบาทสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีเหตุผลหลักจากจานวนผูเ้ ข้ารับบริการ
ทัง้ ผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ่วยในทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 11.7 และร้อยละ 12.8 ตามลาดับ โดยในภาพรวมเป็ นการเพิม่ ขึน้ ของผูป้ ่วยนอกทุก
แผนก และจากผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคทีม่ คี วามซับซ้อนสูง อีกทัง้ รายได้จากผูเ้ ข้ารับบริการผูป้ ่วยนอกเฉลีย่ ต่อครัง้ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2561 จานวน 3,432 บาทต่อครัง้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.0 จาก 3,238 บาทต่อครัง้ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560 ทัง้ นี้บริษทั ฯ มีรายได้จากผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยในเฉลี่ยต่ อครัง้ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
จานวน 90,959 บาทต่อครัง้ ลดลงร้อยละ 4.4 จาก 95,147 บาทต่อครัง้ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เนื่องจาก
จานวนผูป้ ่วยในทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนมากเป็ นผูป้ ่วยทีร่ บั การรักษาโรคท้องร่วงจากไวรัสโรตาทีม่ กี ารระบาดในช่วงปี 2561 ผ่านมาซึ่งเป็ น
โรคทีไ่ ม่ซบั ซ้อนและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลีย่ ต่อครัง้ ทีต่ ่ากว่าการรักษาผูป้ ว่ ยประเภทอื่นในอดีต ทัง้ นี้รายได้จากผูเ้ ข้ารับ
บริการผูป้ ่วยในเฉลีย่ ต่อครัง้ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ลดลงร้อยละ 4.4 เนื่องจากจานวนผูป้ ่วยในเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 12.8 ในขณะทีร่ ายได้รวมจากผูป้ ว่ ยในจะมีการเติบโตเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 7.8
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
(ล้านบาท)
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
สัดส่วนต่อรายได้รวม

งวดเก้ำเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2561
1,226.9
1,376.9
70.0
69.2
336.2
404.5
18.9
20.1

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
12.2
20.3

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลจานวน 1,376.9
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 69.2 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.2 จาก 1,226.9 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 70.0 สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยสัดส่วนทีล่ ดลงนัน้ มี
สาเหตุหลักมาจาก การลดลงของสัดส่วนค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าเสื่อมราคา และจากการบริหารจัดการต้นทุนในการประกอบกิจการ
โรงพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารจานวน 404.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 20.1 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.3 จาก 336.2 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
สัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 18.9 สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ มี ลู ค่า
สูงเป็นพิเศษ เช่น การบันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงานครัง้ แรกทีเ่ กีย่ วข้องกับสวัสดิการรักษาพยาบาลสาหรับกรรมการและ/หรือ
ผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นผูก้ ่อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่าโฆษณาและส่ งเสริมการขายเพื่อการ
เตรียมการปรับภาพลักษณ์องค์กรในการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจติ อล (Digital hospital) ค่าใช้จ่ายจากสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานเนื่องจากอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านในเดือนมกราคม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายจากรายการที่ ไม่
เกิดขึน้ เป็ นประจา (Non-recurring items) ซึ่งได้แก่ ค่าทีป่ รึกษา ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกู้ ค่าใช้จ่ายสาหรับการเตรียมตัวเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีมลู ค่ารวมจานวน 26.4 ล้านบาท
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EBITDA
(ล้านบาท)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายรวม
EBITDA
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม

งวดเก้ำเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2561
214.5
229.9
112.5
115.8
327.0
345.7
18.4
17.2

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
7.2
3.0
5.7

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีมกี าไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจาหน่ าย (EBITDA) 345.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.7 จาก 327.0 ล้านบาทสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560 หรือคิดเป็ นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวมร้อยละ 17.2 และร้อยละ 18.4 สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2561 และสาหรับงวดงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามลาดับ โดยอัตราส่วนทีล่ ดลงสาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กัน ยายน 2561 เนื่องจากสัดส่ว นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่ อรายได้ร วมที่ปรับตั วสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายจาก
รายการทีไ่ ม่เกิดขึน้ เป็นประจา (Non-recurring items) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ มี ลู ค่าสูงเป็นพิเศษ
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีได้
กำไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

งวดเก้ำเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2560
2561
214.5
229.9
36.7
40.0
177.8
189.9
10.0
9.4
0.30
0.32

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
7.2
8.9
6.8
6.8

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ ยังมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 40.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.9
จาก 36.7 ล้านบาทสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิภายหลังการปรับปรุง 1 จานวน 213.9 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.3 จาก 177.8 ล้านบาทสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และมีกาไรสุทธิภายหลังการปรับปรุงต่อ
หุน้ ขันพื
้ น้ ฐานจานวน 0.36 บาทต่อหุน้ สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.3 จาก 0.30 บาทต่อหุน้
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยคานวณจากจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก สาหรับงวดที่จานวน
600,000,000 หุน้

1

โดยการปรับปรุงค่าใช้จ่ายจากรายการทีไ่ ม่เกิดขึน้ เป็ นประจา (Non-recurring items) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ มี ลู ค่าสูงเป็ นพิเศษ โดยประกอบด้วย
(1) รายจ่ายต้องห้าม ซึง่ ไม่ให้ถอื เป็ นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ โดยปรับปรุงเต็มจานวน ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 5.6 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายจากการบันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงานครัง้ แรกที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการรักษาพยาบาลสาหรับกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารที่เป็ นผู้
ก่อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 8.5 ล้านบาท
(2) รายจ่ายซึ่งรวมในการคานวณกาไรสุทธิ โดยปรับปรุงด้วยมูลค่าหลังภาษีเงินได้ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาสาหรับการเตรียมตัวเข้าจดทะ เบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯจานวน 3.8 ล้านบาท ค่าทีป่ รึกษาอื่นๆ จานวน 6.4 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกู้ 2.1 ล้านบาท
โดยจากการคานวณข้างต้นสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายจากรายการทีไ่ ม่เกิดขึน้ เป็ นประจา (Non-recurring items)
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ มี ูลค่าสูงเป็ นพิเศษหลังภาษีเงินได้ จานวน 23.9 ล้านบาท
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

878.6
1,978.0
2,856.6

439.4
2,259.3
2,698.7

เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
-50.0
14.2
-5.5

654.5
107.0
761.6
2,095.0
2,856.6

793.1
126.5
919.6
1,779.1
2,698.7

21.2
18.2
20.7
-15.1
-5.5

รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
1. สิ นทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนจานวน 439.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.0 จาก 878.6 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
่
เพือ่ บริหารสภาพคล่อง จ่ายเงินปนั ผล และลงทุนใน
การก่อสร้างอาคารใหม่ จานวน 453.1 ล้านบาท และการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จานวน 5.8 ล้านบาท ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิ จานวน 123.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 จาก 127.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึง่ เป็นผลจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ ของบริษัทฯ ทีล่ ดลงจาก 21.7 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ น 18.2 วัน ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 เนื่องจากการเก็บหนี้ทม่ี ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 2,259.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.2 จาก 1,978.0
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ ในโครงการก่อสร้างหอพักพยาบาล และการเพิม่ ขึน้ ของทรัพย์สนิ
ทีอ่ ยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
2. หนี้ สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ หมุนเวียนจานวน 793.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.2 จาก 654.5 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึ้นของเจ้าหนี้อ่นื จากเงินประกันผลงาน เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดนิ สาหรับการ
ก่อสร้างหอพักพยาบาลและทรัพย์สนิ ถาวรจากการก่อสร้างอาคารใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนจานวน 126.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.2 จาก 107.0 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ จากสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จากการ
บันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงานครัง้ แรกทีเ่ กีย่ วข้องกับสวัสดิการรักษาพยาบาลสาหรับกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นผูก้ ่อตัง้
(Founders) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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3. ส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 1,779.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.1 จาก 2,095.0 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากประกาศการจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสะสมของบริษทั จานวน 504.0 ล้าน
บาท และกาไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ จานวน 189.9 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาปรับโครงสร้างส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติอนุมตั กิ ารดาเนินการดังนี้
(1)
เปลี่ยนแปลงมูล ค่าที่ต ราไว้จากหุ้นละ 100.0 บาท เป็ นหุ้นละ 1.0 บาท ส่งผลให้จานวนหุ้นเพิม่ ขึ้น จาก
6,000,000 หุน้ เป็น 600,000,000 หุน้
(2)
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 600.0 ล้านบาท เป็น 800.0 ล้านบาท เพือ่ รองรับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็นการทัวไปครั
่
ง้ แรก
อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่
วงจรเงินสด (Cash Cycle)
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

สำหรับปี 2560

งวดเก้ำเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 กันยำยน ปี 2561

1.3
21.7
8.7
23.3
7.1

0.6
18.2
8.0
21.5
4.8

30.6
10.7
13.2
10.2

30.8
9.4
14.5
10.5

0.4
-

0.5
-

อัตรำส่วนวิ เครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิ น (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
งบกระแสเงิ นสด
งบกระแสเงิ นสด
(ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

งวดเก้ำเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
379.6
366.7
(258.6)
164.2
(48.0)
(505.1)
73.0
25.8

สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 366.7 ล้าน
บาท ลดลง 12.9 ล้านบาท จาก 379.6 ล้านบาท สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการ
เพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื รวมทัง้ การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
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สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจานวน 164.2 ล้านบาท
เพิม่ ขึ้น 422.8 ล้านบาท จากเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน (258.6) ล้านบาท ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากกระแสเงินสดได้มาจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
่
ซึง่ ประกอบด้วยเงินลงทุนในหุน้ กูแ้ ละกองทุน
ระยะสัน้
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 505.1 ล้าน
บาท เพิม่ ขึ้น 457.1 ล้านบาท จาก 48.0 ล้านบาท สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการ
จ่ายเงินปนั ผลในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จำกัด (มหำชน)

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ
กรรมการผูอ้ านวยการ
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