Ref. PR9-AC62-014
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
เรือ่ ง
เรียน

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอแจ้งผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
จากงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษทั ฯ ดังนี้
บทสรุป
บริษทั ฯ มีรายได้รวมสาหรับปี 2561 จานวน 2,733.5 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.3 จาก 2,455.2 ล้านบาท สาหรับปี
2560 และมีกาไรสุทธิสาหรับปี 2561 จานวน 157.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากาไรสุทธิ ทีร่ อ้ ยละ 5.8 ลดลงร้อยละ 40.0 (โดยได้หกั
ผลประโยชน์จ่ายโดยให้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (Share Based Payment) จานวน 111.9 ล้านบาท) จาก 262.3 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรา
กาไรสุทธิ ทีร่ อ้ ยละ 10.7 สาหรับปี 2560
งบกำไรขำดทุน
ผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี
รำยได้
(ล้านบาท)
รายได้จากผูป้ ว่ ยนอก (OPD)
รายได้จากผูป้ ว่ ยใน (IPD)
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้อ่นื
รำยได้รวม

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2561
1,291.4
1,494.3
1,130.1
1,206.8
2,421.5
2,701.1
33.7
32.4
2,455.2
2,733.5

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
15.7
6.8
11.6
-3.7
11.3

สาหรับปี 2561 บริษทั ฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,701.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.6 จาก 2,421.5 ล้านบาท
สาหรับปี 2560 โดยมีเหตุ ผลหลักจากจานวนผูเ้ ข้ารับบริการทัง้ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เพิม่ สูงขึ้นร้อยละ 10.8 และร้อยละ 9.1
ตามลาดับ อีกทัง้ รายได้จากผูเ้ ข้ารับบริการผูป้ ว่ ยนอกเฉลีย่ ต่อครัง้ ปี 2561 จานวน 3,453 บาทต่อครัง้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.4 จาก 3,309
บาทต่อครัง้ ในปี 2560 จากการระบาดของโรคท้องร่วงจากไวรัสโรตาในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2561 และจากการเพิม่ ขึน้ ของผูป้ ่วยทีม่ ี
โรคซับซ้อน รวมไปถึงผูป้ ว่ ยต่างชาติเช่น ชาวเมียนมาร์ และชาวจีน
ด้านผู้ป่วยใน รายได้เพิม่ ขึ้นร้อยละ 6.8 จานวนผู้ป่วยในเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 9.1 รายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่ อครัง้ ใน ปี 2561
จานวน 92,563 บาทต่อครัง้ ลดลงร้อยละ 2.1 จาก 94,551 บาทต่อครัง้ ในปี 2560 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของผู้ป่วยในปี 2561 มาจาก
โรคที่ไม่ซบั ซ้อน เช่น โรคท้องร่วงจากไวรัสโรตาในช่วงครึ่งปี แรก ในขณะเดียวกัน จานวนผู้ป่วยในที่เป็ นโรคซับซ้อนมีจานวน
ใกล้เคียงปี 2560 เช่น ผูป้ ว่ ยผ่าตัดเปลีย่ นไต มีจานวน 82 ราย เท่ากับปี 2560
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ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
(ล้านบาท)
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
สัดส่วนต่อรายได้รวม
ผลประโยชน์ทจ่ี ่ายโดยใช้หุน้ เป็นเกณฑ์1
สัดส่วนต่อรายได้รวม

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2561
1,681.6
1,864.2
69.4
69.0
456.5
541.7
18.6
19.8
111.9
4.1

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
10.9
18.7
100.0

สาหรับปี 2561 บริษทั ฯ มีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลจานวน 1,864.2 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนต่อ
รายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 69.0 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.9 จาก 1,681.6 ล้านบาทสาหรับปี 2560 หรือคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้
จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 69.4 โดยสัดส่ วนต่อ รายได้ท่ลี ดลงนัน้ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสัดส่ วนต้น ทุนค่ายาและ
เวชภัณฑ์ และค่าเสือ่ มราคา
สาหรับปี 2561 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 541.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ
19.8 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.7 จาก 456.5 ล้านบาท สาหรับปี 2560 หรือคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 18.6 โดยมีสาเหตุหลักจาก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ มี ลู ค่าสูงเป็นพิเศษ เช่น การบันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงานครัง้ แรกทีเ่ กีย่ วข้องกับสวัสดิการรักษาพยาบาล
สาหรับกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นผูก้ ่อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่าโฆษณาและ
ส่งเสริมการขายเพื่อการเตรียมการปรับภาพลักษณ์องค์กรในการก้าวสู่การเป็ นโรงพยาบาลดิจติ อล (Digital hospital) ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายจากรายการทีไ่ ม่เกิดขึน้ เป็นประจา (Non-recurring items) ซึง่ ได้แก่ ค่าทีป่ รึกษา ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกู้
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ทีไ่ ม่สามารถหักกับส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ ซึง่ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีมลู ค่ารวมจานวน 30.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 1.1
สาหรับปี 2561 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ทจ่ี ่ายโดยใช้หุน้ เป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) จานวน 111.9 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 4.1
EBITDA
(ล้านบาท)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายรวม
EBITDA
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2561
317.1
215.7
151.2
155.8
468.3
371.5
19.1
13.6

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
-32.0
3.0
-20.7

สาหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย (EBITDA)
371.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.7 จาก 468.3 ล้านบาทสาหรับปี 2560 หรือคิดเป็ นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวมร้อยละ 13.6
และร้อยละ 19.1 สาหรับปี 2561 และสาหรับปี 2560 ตามลาดับ โดยอัตราส่วนทีล่ ดลงอย่างมีนัยคาสัญ เนื่องจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารต่อรายได้รวมทีป่ รับตัวสูงขึน้ จากผลประโยชน์ทจ่ี ่ายโดยใช้หุน้ เป็นเกณฑ์ (Share-Based Payment) ค่าใช้จ่ายจาก
รายการทีไ่ ม่เกิดขึน้ เป็นประจา (Non-recurring items) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ มี ลู ค่าสูงเป็นพิเศษ

1

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ (Share Based Payment) ให้บนั ทึกผลต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นให้กบั
แก่กรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารที่เป็ นผูก้ ่อตัง้ (Founders) ของบริษทั ฯ (2.65 บาท/หุ้น) กับราคามูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ให้สทิ ธิ
(11.60 บาท/หุน้ ) โดยอ้างอิงจากราคาตลาด ณ วันเริม่ ทาการซือ้ ขาย เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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ซึ่งหากปรับปรุงค่าใช้จ่ายดังกล่าวบริษัทฯ 2 จะมี EBITDA จานวน 514.3 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 9.8 หรือคิดเป็ น
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวมของบริษทั ฯ ร้อยละ 18.8 ซึง่ หากเทียบกับปี 2560 ลดลงเล็กน้อย
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีได้
กำไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2561
317.1
215.7
54.8
58.5
262.3
157.2
10.7
5.8
0.44
0.25

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
-32.0
6.7
-40.0
-43.2

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี 2561 เท่ากับ 215.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.0 จาก 317.1 ล้านบาทสาหรับ
งวดปี 2560 แต่ สาหรับปี 2561 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 58.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.7 จาก 54.8 ล้านบาทสาหรับปี
2560 เนื่องจากรายการทีไ่ ม่เกิดขึน้ เป็ นประจา (Non-recurring items) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ มี ลู ค่าสูงเป็ นพิเศษ บางรายการเป็ น
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่อนุญาตให้ถอื เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี ซึ่งไม่ให้ถอื เป็ นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เช่น ผลประโยชน์
จ่ายโดยให้หุน้ เป็นเกณฑ์ เป็นต้น
บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิภายหลังการปรับปรุง 2 จานวน 296.7 ล้านบาทสาหรับปี 2561 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ13.1 จาก 262.3 ล้าน
บาทสาหรับปี 2560 อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้รวมของบริษทั ฯ ร้อยละ 10.9 ซึง่ หากเทียบกับปี 2560 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย และมีกาไรสุทธิ
ภายหลังการปรับปรุงต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐานจานวน 0.47 บาทต่อหุน้ สาหรับปี 2561 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.8 จาก 0.44 บาทต่อหุน้ สาหรับปี
2560 โดยคานวณจากจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก 634,733,973 หุน้ ในปี 2561 และจานวน 600,000,000 หุน้ ในปี 2560
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

878.6
1,978.0
2,856.6

2,048.9
2,375.4
4,424.4

เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
133.2
20.1
54.9

654.5
107.0
761.6
2,095.0
2,856.6

448.8
102.2
551.0
3,873.3
4,424.3

-31.4
-4.5
-27.6
84.9
54.9

รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

2

โดยการปรับปรุงผลประโยชน์จ่ายโดยให้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายจากรายการที่ไม่เกิดขึน้ เป็ นประจา (Non-recurring items) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มมี ูลค่าสูง
เป็ นพิเศษ โดยประกอบด้วย
(1) ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่อนุญาตให้ถอื เป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี ซึ่งไม่ให้ถอื เป็ นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ โดยปรับปรุงเต็มจานวน ได้แก่ ผลประโยชน์
จ่ายโดยให้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ 111.9 ล้านบาท ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญจานวน 5.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการบันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงาน
ครัง้ แรกที่เกี่ย วข้องกับสวัสดิการรักษาพยาบาลสาหรับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เ ป็ นผู้ก่อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย 8.5 ล้านบาท
(2) รายจ่ายซึ่งรวมในการคานวณกาไรสุทธิ โดยปรับปรุงด้ วยมูลค่าหลังภาษีเงินได้ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาสาหรับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯจานวน 3.8 ล้านบาท ค่าทีป่ รึกษาอื่นๆ จานวน 6.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ไม่สามารถหักกับส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ 4.6 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกู้ 2.1 ล้านบาท
โดยจากการคานวณรายการปรับปรุงข้างต้นสาหรับปี 2561 มูลค่ารวมทัง้ หมดก่อนภาษีเงินได้ 142.8 ล้านบาท และหลังภาษีเงินได้ 139.5 ล้านบาท
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1. สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนจานวน 2,048.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 133.2 จาก 878.6
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินลงทุนชัวคราวที
่
เ่ พิม่ ขึน้ จากเงินทีไ่ ด้รบั จากIPO นาไปฝากธนาคารทีม่ ี
ระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือนและลงทุนในกองทุนรวม เป็ นการลงทุนชัวคราว
่
ระหว่างทยอยการจ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการ
ต่างๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 2,375.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.1 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 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ หมุนเวียนจานวน 448.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.4 จาก 654.5 ล้านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเจ้าหนี้ซ้อื ทีด่ นิ ในโครงการก่อสร้างอาคารใหม่และโครงการก่อสร้างหอพัก
พยาบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนจานวน 102.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.5 จาก 107.0 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของหนี้สนิ จากสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
3. ส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 3,873.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 84.9 จาก 2,095.0 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 600.0 ล้านบาท เป็ น 800.0 ล้านบาท โดยมีทุน
ทีอ่ อกจาหน่ ายและจ่ายชาระแล้ว จานวน 186.3 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 11.60 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญหลังหักค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วกับค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ขึน้ จานวน 1,924.1 ล้านบาท จ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสะสมของบริษทั จานวน
504.0 ล้านบาท กาไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ จานวน 157.2 ล้านบาท และกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จานวน
15.8 ล้านบาท
อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
สำหรับปี 2560
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.3
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
21.7
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
8.7
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่
23.3
วงจรเงินสด (Cash Cycle)
7.1
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
30.6
อัตรากาไรสุทธิ
10.7
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
13.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
10.2

สำหรับปี 2561
4.6
19.9
8.0
22.4
5.4
31.0
5.83
5.3
4.3

อัตรำส่วนวิ เครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิ น (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

0.4
-

0.1
-

3

อัตรากาไรสุทธิภายหลังการปรับปรุง ผลประโยชน์จ่ายโดยให้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายจากรายการที่ไม่เกิดขึน้ เป็ นประจา (Non-recurring items) และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ มี ลู ค่าสูงเป็ นพิเศษ
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งบกระแสเงิ นสด
งบกระแสเงิ นสด
(ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
440.4
(364.3)
(47.1)
29.0

2561
479.5
(1,988.0)
1,494.2
(14.3)

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 479.5 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 39.1 ล้านบาท จาก 440.4 ล้านบาท สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อ่นื และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 1,988.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
1,623.7 ล้านบาท จากเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 364.3 ล้านบาท สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
สาเหตุหลักจากการจ่ายชาระหนี้ค่าซื่อทีด่ นิ งานก่อสร้าง และซื้ออุปกรณ์ และเงินลงทุนชัวคราวเพิ
่
ม่ ขึน้
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 1,494.2 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 1,541.3 ล้านบาท จากเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน (47.1) ล้านบาท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ั
โดยมีสาเหตุหลักจากการจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน และการจ่ายเงินปนผล

จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จำกัด (มหำชน)

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ
กรรมการผูอ้ านวยการ
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