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ที ่AC 41/2561 
วนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 

 
เรือ่ง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ 
จากงบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

บทสรปุ 

บรษิทัฯ มรีายไดร้วมในไตรมาสที ่3 ปี 2561 จ านวน 716.0 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.7 จาก 647.0 ลา้นบาท ในไตร
มาสที ่3 ปี 2560 และมกี าไรสุทธใินไตรมาสที ่3 ปี 2561 จ านวน 87.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธ ิทีร่อ้ยละ 12.2 เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 7.7 จาก 81.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธ ิทีร่อ้ยละ 12.5 ในไตรมาสที ่3 ปี 2560  

ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมจ านวน 2,011.3 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.2 
จาก 1,777.6 ล้านบาท ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และมกี าไรสุทธสิ าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2561 จ านวน 189.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธทิีร่อ้ยละ 9.4 โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.8 จาก 177.8 ลา้นบาทหรอืคดิ
เป็นอตัราก าไรสุทธทิีร่อ้ยละ 10.0 ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 

งบก ำไรขำดทุน 

1. ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2560 2561 

   รายไดจ้ากผูป้ว่ยนอก (OPD) 344.8 388.1 12.5 
   รายไดจ้ากผูป้ว่ยใน (IPD) 294.9 322.7 9.4 
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 639.8 710.8 11.1 
รายไดอ้ื่น 7.2 5.2 -27.8 
รำยได้รวม 647.0 716.0 10.7 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 710.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.1 จาก 639.8 ลา้น
บาทในไตรมาสที ่3 ปี 2560 โดยมเีหตุผลหลกัจากจ านวนผูเ้ขา้รบับรกิารทัง้ผูป้่วยนอกและผูป้่วยในทีเ่พิม่สูงขึน้รอ้ยละ 7.7 และรอ้ย
ละ 4.0 ตามล าดบั อีกทัง้รายได้จากผูเ้ขา้รบับรกิารทัง้ผูป้่วยนอกเฉลี่ยต่อครัง้ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 จ านวน 3,452 บาทต่อครัง้ 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.5 จาก 3,302 บาทต่อครัง้ในไตรมาสที ่3 ปี 2560 จากการเพิม่ขึน้ของจ านวนคนไข ้จากศูนย์ศลัยกรรมกระดูกและ
ขอ้, ศนูยท์างเดนิอาหารและตบั, ศนูยผ์วิหนงั และศนูยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉนิ การเพิม่ขึน้ของผูป้ว่ยต่างประเทศ เช่น เมยีนมาร ์จนี  

ดา้นผูป้ว่ยใน รายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 9.4  จ านวนผูป้ว่ยในเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.0 รายไดผู้ป้ว่ยในเฉลีย่ต่อครัง้ในไตรมาสที ่3 ปี 
2561 จ านวน 91,905 บาทต่อครัง้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.2  จาก 87,384 บาทต่อครัง้ในไตรมาสที ่3 ปี 2560 เนื่องจากมผีูป้่วยในทีม่โีรค
ซบัซอ้นเพิม่ขึน้ เช่น การผ่าตดัเปลีย่นไตการผ่าตดัมะเรง็เต้านม และการผ่าตดัแผลเลก็ต่างๆ เป็นตน้     
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 ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2560 2561 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 433.0 483.6 11.7 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 67.7 68.0  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 116.7 125.7 7.7 
     สดัส่วนต่อรายไดร้วม 18.0 17.6  

ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 บรษิทัฯ มตี้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาลจ านวน 483.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วน
ต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 68.0 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.7 จาก 433.0 ลา้นบาทในไตรมาสที ่3 ปี 2560 หรอืคดิเป็นสดัส่วน
ต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 67.7 ตามล าดบั โดยสดัส่วนต่อรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย นัน้มสีาเหตุหลกัมาจากค่า
แพทย์และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลากรทางการแพทย์ทีเ่พิม่ขึ้นเมือ่เทยีบกบัไตรมาสที ่3 ของปี 2560  และในไตรมาสที ่3 ปี 
2561 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 125.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 17.6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
7.7 จาก 116.7 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่3 ปี 2560 หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 18.0 โดยมคี่าใชจ้่ายหลกัที่เพิม่ขึน้มาจาก
ค่าตอบแทนฝา่ยขายและบรหิาร และค่าสวสัดกิารพนักงานเมือ่เทยีบกบัไตรมาสที ่3 ของปี 2560 อย่างไรกต็ามค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิารเพิม่ขึน้ในอตัราทีน้่อยกว่าการเพิม่ขึน้ของรายไดร้วม 

EBITDA 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2560 2561 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 97.3 106.6 9.6 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 38.1 39.3 3.1 
EBITDA 135.4 145.9 7.8 

     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม 20.9 20.4  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทฯ มกี าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA)  145.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.8 จาก 135.4 ลา้นบาทในไตรมาสที ่3 ปี 2560 หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อ
รายไดร้วมรอ้ยละ 20.4 และรอ้ยละ 20.9 ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 และในไตรมาสที ่3 ปี 2560 ตามล าดบั ซึง่เป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายที่
เพิม่สงูกว่ารายไดท้ีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย  

ก ำไรสทุธิ 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2560 2561 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 97.3 106.6 9.6 
ค่าใชจ้่ายภาษไีด ้ 16.2 19.3 19.2 

ก ำไรสทุธิ 81.1 87.3 7.7 

     อตัราก าไรสุทธ ิ 12.5 12.2  
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.14 0.15 7.7 

นอกจากรายการทีก่ล่าวมาขา้งตน้ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 บรษิทัฯ ยงัมคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้19.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
19.2 จาก 16.2 ลา้นบาทในไตรมาสที ่3 ปี 2560 เนื่องจากก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดท้ีเ่พิม่ขึน้  

ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิ านวน 87.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธทิีร่อ้ยละ 12.2 เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 7.7 จาก 81.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธทิีร่อ้ยละ 12.5 ในไตรมาสที ่3 ปี 2560 และมกี าไรสุทธต่ิอหุน้ข ัน้พื้นฐาน
จ านวน 0.15 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.7 จาก 0.14 บาทต่อหุน้ในไตรมาสที ่3 ปี 2560 โดยค านวณจากจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนกัส าหรบังวดทีจ่ านวน 600,000,000 หุน้ 
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2. ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

งวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2560 2561 

   รายไดจ้ากผูป้ว่ยนอก (OPD) 920.1 1,089.8 18.4 
   รายไดจ้ากผูป้ว่ยใน (IPD) 833.6 898.9 7.8 
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 1,753.7 1,988.7 13.4 
รายไดอ้ื่น 23.8 22.6 -5.1 
รำยได้รวม 1,777.6 2,011.3 13.2 

ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 1,988.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 13.4 จาก 1,753.7 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 โดยมเีหตุผลหลกัจากจ านวนผูเ้ขา้รบับรกิาร
ทัง้ผูป้ว่ยนอกและผูป้่วยในทีเ่พิม่สูงขึน้รอ้ยละ 11.7 และรอ้ยละ 12.8  ตามล าดบั โดยในภาพรวมเป็นการเพิม่ขึน้ของผูป้่วยนอกทุก
แผนก และจากผูป้ว่ยทีม่โีรคทีม่คีวามซบัซ้อนสูง อกีทัง้รายไดจ้ากผูเ้ขา้รบับรกิารผูป้่วยนอกเฉลีย่ต่อครัง้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุด
วนัที ่30 กนัยายน 2561 จ านวน 3,432 บาทต่อครัง้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.0 จาก 3,238 บาทต่อครัง้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 
กนัยายน 2560 ทัง้นี้บรษิทัฯ มรีายได้จากผู้เขา้รบับรกิารผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อครัง้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 
จ านวน 90,959 บาทต่อครัง้ ลดลงรอ้ยละ 4.4 จาก 95,147 บาทต่อครัง้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 เนื่องจาก
จ านวนผูป้่วยในทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนมากเป็นผูป้่วยทีร่บัการรกัษาโรคทอ้งร่วงจากไวรสัโรตาทีม่กีารระบาดในช่วงปี 2561 ผ่านมาซึ่งเป็น
โรคทีไ่มซ่บัซอ้นและมคี่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาลเฉลีย่ต่อครัง้ทีต่ ่ากว่าการรกัษาผูป้ว่ยประเภทอื่นในอดตี ทัง้นี้รายไดจ้ากผูเ้ขา้รบั
บรกิารผูป้่วยในเฉลีย่ต่อครัง้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 ลดลงรอ้ยละ 4.4 เนื่องจากจ านวนผูป้่วยในเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 12.8 ในขณะทีร่ายไดร้วมจากผูป้ว่ยในจะมกีารเตบิโตเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 7.8  

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ลา้นบาท) 

งวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  

(ร้อยละ) 2560 2561 
ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 1,226.9 1,376.9 12.2 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 70.0 69.2  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 336.2 404.5 20.3 
     สดัส่วนต่อรายไดร้วม 18.9 20.1  

ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มตี้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาลจ านวน 1,376.9 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 69.2 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.2 จาก 1,226.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 70.0 ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 โดยสดัส่วนทีล่ดลงนัน้มี
สาเหตุหลกัมาจาก การลดลงของสดัส่วนค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าเสื่อมราคา และจากการบรหิารจดัการต้นทุนในการประกอบกจิการ
โรงพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิัทฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิารจ านวน 404.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 20.1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.3 จาก 336.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
สดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 18.9 ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่มีลูค่า
สงูเป็นพเิศษ เช่น การบนัทกึภาระผกูพนัสวสัดกิารพนกังานครัง้แรกทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลส าหรบักรรมการและ/หรอื
ผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูก้่อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ค่าโฆษณาและส่งเสรมิการขายเพื่อการ
เตรยีมการปรบัภาพลกัษณ์องคก์รในการกา้วสู่การเป็นโรงพยาบาลดจิติอล  (Digital hospital) ค่าใชจ้่ายจากสวสัดกิารรกัษาพยาบาล
ของพนักงานเนื่องจากอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิานในเดอืนมกราคม ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ และค่าใชจ้่ายจากรายการที่ ไม่
เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) ซึ่งไดแ้ก่ ค่าทีป่รกึษา ค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกู ้ค่าใชจ้่ายส าหรบัการเตรยีมตวัเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่ค่าใชจ้่ายดงักล่าวมมีลูค่ารวมจ านวน 26.4 ลา้นบาท 
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EBITDA 
(ลา้นบาท) 

งวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2560 2561 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 214.5 229.9 7.2 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 112.5 115.8 3.0 
EBITDA 327.0 345.7 5.7 

     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม 18.4 17.2  

ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มมีกี าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใชจ้่ายทางภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 345.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.7 จาก 327.0 ล้านบาทส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 
กนัยายน 2560 หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวมรอ้ยละ 17.2 และรอ้ยละ 18.4 ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 
กนัยายน 2561 และส าหรบังวดงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนทีล่ดลงส าหรบังวดเกา้เดอืน
สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 เนื่องจากสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมที่ปรบัตัวสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายจาก
รายการทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่มีลูค่าสงูเป็นพเิศษ 

ก ำไรสทุธิ 
(ลา้นบาท) 

งวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2560 2561 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 214.5 229.9 7.2 
ค่าใชจ้่ายภาษไีด ้ 36.7 40.0 8.9 

ก ำไรสทุธิ 177.8 189.9 6.8 

     อตัราก าไรสุทธ ิ 10.0 9.4  
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.30 0.32 6.8 

ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ ยงัมคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้40.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.9 
จาก 36.7 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 

ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธภิายหลงัการปรบัปรุง1 จ านวน 213.9 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.3 จาก 177.8 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 และมกี าไรสุทธภิายหลงัการปรบัปรุงต่อ
หุน้ข ัน้พืน้ฐานจ านวน 0.36 บาทต่อหุน้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.3 จาก 0.30 บาทต่อหุน้
ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 โดยค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักส าหรบังวดที่จ านวน 
600,000,000 หุน้ 

 

 

 

 

                                                           
1 โดยการปรบัปรุงค่าใชจ้่ายจากรายการทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่มีลูค่าสงูเป็นพเิศษ โดยประกอบดว้ย  

(1) รายจ่ายตอ้งหา้ม ซึง่ไม่ใหถ้อืเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธ ิโดยปรบัปรุงเตม็จ านวน ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญจ านวน 5.6 ล้านบาท และ
ค่าใชจ้่ายจากการบนัทกึภาระผกูพนัสวสัดกิารพนกังานครัง้แรกที่เกี่ยวข้องกบัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลส าหรบักรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารที่เป็นผู้
ก่อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  8.5 ลา้นบาท 

(2) รายจ่ายซึ่งรวมในการค านวณก าไรสุทธ ิโดยปรบัปรุงด้วยมูลค่าหลงัภาษีเงนิได้ ได้แก่ ค่าที่ปรกึษาส าหรบัการเตรียมตวัเขา้จดทะ เบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์จ านวน 3.8 ลา้นบาท ค่าทีป่รกึษาอื่นๆ จ านวน 6.4 ลา้นบาท และค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกู ้2.1 ลา้นบาท 

โดยจากการค านวณขา้งตน้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุด วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายจากรายการทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) 
และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่มีูลค่าสงูเป็นพเิศษหลงัภาษเีงนิได ้จ านวน 23.9 ลา้นบาท 
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 
  รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 878.6 439.4 -50.0 
  รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,978.0 2,259.3 14.2 
รวมสินทรพัย ์ 2,856.6 2,698.7 -5.5 

    
  รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 654.5 793.1 21.2 

    รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 107.0 126.5 18.2 
รวมหนี้สนิ 761.6 919.6 20.7 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,095.0 1,779.1 -15.1 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 2,856.6 2,698.7 -5.5 

1. สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 439.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.0 จาก 878.6 ล้าน
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว เพือ่บรหิารสภาพคล่อง จ่ายเงนิปนัผล และลงทุนใน
การก่อสรา้งอาคารใหม ่จ านวน 453.1 ลา้นบาท และการลดลงของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น จ านวน 5.8 ลา้นบาท ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 
กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มลีูกหนี้การคา้สุทธ ิจ านวน 123.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.1 จาก 127.2 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 ซึง่เป็นผลจากระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ของบรษิัทฯ ทีล่ดลงจาก 21.7 วนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เป็น 18.2 วนั ณ วนัที ่30 
กนัยายน 2561 เนื่องจากการเกบ็หนี้ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนจ านวน 2,259.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.2 จาก 1,978.0 
ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิในโครงการก่อสรา้งหอพกัพยาบาล และการเพิม่ขึน้ของทรพัย์สนิ
ทีอ่ยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง 

2. หน้ีสิน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  บรษิทัฯ มหีนี้สนิหมนุเวยีนจ านวน 793.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.2 จาก 654.5 ลา้นบาท 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึ้นของเจา้หนี้อื่น จากเงนิประกนัผลงาน เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดนิส าหรบัการ
ก่อสรา้งหอพกัพยาบาลและทรพัยส์นิถาวรจากการก่อสรา้งอาคารใหม่ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  บรษิทัฯ มหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 126.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.2 จาก 107.0 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิจากส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จากการ
บนัทกึภาระผกูพนัสวสัดกิารพนกังานครัง้แรกทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลส าหรบักรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูก้่อตัง้ 
(Founders) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั 
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3. ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,779.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 15.1 จาก 2,095.0 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  โดยมสีาเหตุหลกัมาจากประกาศการจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสะสมของบรษิทัจ านวน 504.0 ลา้น
บาท และก าไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้จ านวน 189.9 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาปรบัโครงสรา้งส่วนของผูถ้อืหุน้เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2561 มมีตอินุมตักิารด าเนินการดงันี้ 

(1) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.0 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท ส่งผลให้จ านวนหุ้นเพิม่ขึ้นจาก 
6,000,000 หุน้ เป็น 600,000,000 หุน้  

(2) เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 600.0 ลา้นบาท เป็น 800.0 ลา้นบาท เพือ่รองรบัการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั ส ำหรบัปี 2560 
งวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 
 30 กนัยำยน ปี 2561 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง   
  อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.3 0.6 
  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  21.7 18.2 
  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  8.7 8.0 
  ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่  23.3 21.5 
  วงจรเงนิสด (Cash Cycle)  7.1 4.8 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratio) 
  อตัราก าไรขัน้ตน้ 30.6 30.8 
  อตัราก าไรสุทธ ิ 10.7 9.4 
  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 13.2 14.5 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 10.2 10.5 
อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio)   
  อตัราส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.4 0.5 
  อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ - - 

งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 
(ลา้นบาท) 

งวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2560 2561 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 379.6  366.7  
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (258.6) 164.2  
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ                  (48.0) (505.1) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 73.0 25.8 

ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 366.7 ลา้น
บาท ลดลง 12.9 ลา้นบาท จาก 379.6 ล้านบาท ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการ
เพิม่ขึน้ของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น รวมทัง้การลดลงของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  
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ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุนจ านวน 164.2 ลา้นบาท 
เพิม่ขึ้น 422.8 ล้านบาท จากเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุนจ านวน (258.6) ล้านบาท ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากกระแสเงนิสดไดม้าจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในหุน้กูแ้ละกองทุน
ระยะสัน้ 

ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 505.1 ลา้น
บาท เพิม่ขึ้น 457.1 ล้านบาท จาก 48.0 ล้านบาท ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการ
จ่ายเงนิปนัผลในช่วงเวลาดงักล่าว 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

 
ขอแสดงความนบัถอื 

บริษทั โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 

นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 
กรรมการผูอ้ านวยการ 


