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Ref. PR9-AC62-014 
วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2562 

 
เรือ่ง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ 
จากงบการเงนิส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

บทสรปุ 

บรษิทัฯ มรีายไดร้วมส าหรบัปี 2561 จ านวน 2,733.5 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.3 จาก 2,455.2 ลา้นบาท ส าหรบัปี 
2560 และมกี าไรสุทธสิ าหรบัปี 2561 จ านวน 157.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธ ิทีร่อ้ยละ 5.8 ลดลงรอ้ยละ 40.0 (โดยไดห้กั
ผลประโยชน์จ่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ์ (Share Based Payment)  จ านวน 111.9 ลา้นบาท) จาก 262.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรา
ก าไรสุทธ ิทีร่อ้ยละ 10.7 ส าหรบัปี 2560 

 
งบก ำไรขำดทุน 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2560 2561 

   รายไดจ้ากผูป้ว่ยนอก (OPD) 1,291.4 1,494.3 15.7 
   รายไดจ้ากผูป้ว่ยใน (IPD) 1,130.1 1,206.8 6.8 
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 2,421.5 2,701.1 11.6 
รายไดอ้ื่น 33.7 32.4 -3.7 
รำยได้รวม 2,455.2 2,733.5 11.3 

ส าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 2,701.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.6 จาก 2,421.5 ลา้นบาท
ส าหรบัปี 2560 โดยมเีหตุผลหลกัจากจ านวนผูเ้ขา้รบับรกิารทัง้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เพิม่สูงขึ้นร้อยละ 10.8 และร้อยละ 9.1 
ตามล าดบั อกีทัง้รายไดจ้ากผูเ้ขา้รบับรกิารผูป้ว่ยนอกเฉลีย่ต่อครัง้ปี 2561 จ านวน 3,453 บาทต่อครัง้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.4 จาก 3,309 
บาทต่อครัง้ในปี 2560 จากการระบาดของโรคทอ้งร่วงจากไวรสัโรตาในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2561 และจากการเพิม่ขึน้ของผูป้่วยทีม่ ี
โรคซบัซอ้น รวมไปถงึผูป้ว่ยต่างชาตเิช่น ชาวเมยีนมาร ์และชาวจนี 

ดา้นผู้ป่วยใน รายได้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 6.8 จ านวนผู้ป่วยในเพิม่ขึ้น ร้อยละ 9.1 รายได้ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อครัง้ใน ปี 2561 
จ านวน 92,563 บาทต่อครัง้ ลดลงรอ้ยละ 2.1  จาก 94,551 บาทต่อครัง้ในปี 2560 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของผู้ป่วยในปี 2561 มาจาก
โรคที่ไม่ซบัซ้อน เช่น โรคท้องร่วงจากไวรสัโรตาในช่วงครึ่งปีแรก ในขณะเดยีวกนั จ านวนผู้ป่วยในที่เป็นโรคซบัซ้อนมจี านวน
ใกลเ้คยีงปี 2560 เช่น ผูป้ว่ยผ่าตดัเปลีย่นไต มจี านวน 82 ราย เท่ากบัปี 2560 
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ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2560 2561 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 1,681.6 1,864.2 10.9 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 69.4 69.0  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 456.5 541.7 18.7 
     สดัส่วนต่อรายไดร้วม 18.6 19.8  
ผลประโยชน์ทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์1   - 111.9 100.0 
     สดัส่วนต่อรายไดร้วม - 4.1  

ส าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มตี้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาลจ านวน 1,864.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อ
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 69.0 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.9 จาก 1,681.6 ลา้นบาทส าหรบัปี 2560 หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้
จากกจิการโรงพยาบาลร้อยละ 69.4 โดยสดัส่วนต่อรายได้ที่ลดลงนัน้มสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของสดัส่วนต้นทุนค่ายาและ
เวชภณัฑ ์และค่าเสือ่มราคา 

ส าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 541.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 
19.8 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.7 จาก 456.5 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 18.6 โดยมสีาเหตุหลกัจาก
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่มีลูค่าสงูเป็นพเิศษ เช่น การบนัทกึภาระผกูพนัสวสัดกิารพนักงานครัง้แรกทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารรกัษาพยาบาล
ส าหรบักรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูก้่อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ค่าโฆษณาและ
ส่งเสรมิการขายเพื่อการเตรยีมการปรบัภาพลกัษณ์องค์กรในการกา้วสู่การเป็นโรงพยาบาลดจิติอล  (Digital hospital) ค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสญู และค่าใชจ้่ายจากรายการทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) ซึง่ไดแ้ก่ ค่าทีป่รกึษา ค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกู ้
ค่าใชจ้่ายส าหรบัการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวกบัการเสนอขายหุน้ทีไ่ม่สามารถหกักบัส่วนเกนิ
มลูค่าหุน้สามญั  ซึง่ค่าใชจ้่ายดงักล่าวมมีลูค่ารวมจ านวน 30.9 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 1.1 

ส าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายผลประโยชน์ทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(Share Based Payment) จ านวน 111.9 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 4.1 

EBITDA 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2560 2561 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 317.1 215.7 -32.0 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 151.2 155.8 3.0 
EBITDA 468.3 371.5 -20.7 

     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม 19.1 13.6  

ส าหรบัปี 2561 บรษิัทฯ มกี าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใชจ้่ายทางภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 
371.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20.7 จาก 468.3 ลา้นบาทส าหรบัปี 2560 หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 13.6 
และรอ้ยละ 19.1 ส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนทีล่ดลงอย่างมนีัยค าสญั เนื่องจากสดัส่วนค่าใชจ้่ายใน
การขายและบรหิารต่อรายไดร้วมทีป่รบัตวัสงูขึน้จากผลประโยชน์ทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (Share-Based Payment) ค่าใชจ้่ายจาก
รายการทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่มีลูค่าสงูเป็นพเิศษ 

                                                           
1 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(Share Based Payment)  ใหบ้นัทกึผลต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นให้กบั
แก่กรรมการและ/หรือผูบ้รหิารที่เป็นผูก้่อตัง้ (Founders) ของบรษิทัฯ (2.65 บาท/หุ้น)  กบัราคามูลค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ณ วนัที่ให้สทิธิ 
(11.60 บาท/หุน้) โดยอา้งองิจากราคาตลาด ณ วนัเริม่ท าการซือ้ขาย เป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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ซึ่งหากปรบัปรุงค่าใช้จ่ายดงักล่าวบรษิัทฯ2 จะม ีEBITDA จ านวน 514.3 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 9.8 หรอืคดิเป็น
อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วมของบรษิทัฯ รอ้ยละ 18.8 ซึง่หากเทยีบกบัปี 2560 ลดลงเลก็น้อย     

ก ำไรสทุธิ 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2560 2561 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 317.1 215.7 -32.0 
ค่าใชจ้่ายภาษไีด ้ 54.8 58.5 6.7 

ก ำไรสทุธิ 262.3 157.2 -40.0 

     อตัราก าไรสุทธ ิ 10.7 5.8  
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.44 0.25 -43.2 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ส าหรบัปี 2561 เท่ากบั 215.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 32.0  จาก 317.1 ลา้นบาทส าหรบั
งวดปี 2560  แต่ส าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้58.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.7 จาก 54.8 ลา้นบาทส าหรบัปี 
2560  เนื่องจากรายการทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่มีลูค่าสูงเป็นพเิศษ  บางรายการเป็น
ค่าใชจ้่ายทีไ่มอ่นุญาตใหถ้อืเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษี  ซึ่งไม่ใหถ้อืเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสยีภาษี เช่น ผลประโยชน์
จ่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ ์เป็นตน้ 

บรษิทัฯ มกี าไรสุทธภิายหลงัการปรบัปรุง2 จ านวน 296.7 ลา้นบาทส าหรบัปี 2561 เพิม่ขึน้รอ้ยละ13.1 จาก 262.3 ลา้น
บาทส าหรบัปี 2560 อตัราก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วมของบรษิทัฯ รอ้ยละ 10.9 ซึง่หากเทยีบกบัปี 2560 เพิม่ขึน้เลก็น้อย และมกี าไรสุทธิ
ภายหลงัการปรบัปรุงต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานจ านวน 0.47 บาทต่อหุน้ส าหรบัปี 2561 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.8 จาก 0.44 บาทต่อหุน้ส าหรบัปี 
2560  โดยค านวณจากจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 634,733,973 หุน้ ในปี 2561 และจ านวน 600,000,000 หุน้ ในปี 2560 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 
  รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 878.6 2,048.9 133.2 
  รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,978.0 2,375.4 20.1 
รวมสินทรพัย ์ 2,856.6 4,424.4 54.9 
    
  รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 654.5 448.8 -31.4 

    รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 107.0 102.2 -4.5 
รวมหนี้สนิ 761.6 551.0 -27.6 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,095.0 3,873.3 84.9 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 2,856.6 4,424.3 54.9 

 

                                                           
2 โดยการปรบัปรุงผลประโยชน์จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ ์ค่าใชจ้่ายจากรายการที่ไม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่มมีูลค่าสูง

เป็นพเิศษ โดยประกอบดว้ย  
(1) ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่อนุญาตใหถ้อืเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษี ซึ่งไม่ให้ถอืเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ  โดยปรบัปรุงเตม็จ านวน ได้แก่ ผลประโยชน์

จ่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ ์111.9 ลา้นบาท ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูจ านวน 5.6 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายจากการบนัทกึภาระผกูพนัสวสัดกิารพนักงาน
ครัง้แรกที่เกี่ยวข้องกบัสวสัดิการรกัษาพยาบาลส าหรบักรรมการและ /หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั  8.5 ลา้นบาท 

(2) รายจ่ายซึ่งรวมในการค านวณก าไรสุทธ ิโดยปรบัปรุงด้วยมูลค่าหลงัภาษีเงนิได้ ได้แก่ ค่าที่ปรกึษาส าหรบัการเตรียมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์จ านวน 3.8 ลา้นบาท ค่าทีป่รกึษาอื่นๆ จ านวน 6.4 ล้านบาท ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นที่ไม่สามารถหกักบัส่วนเกนิมูลค่า
หุน้สามญั 4.6 ลา้นบาท และค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกู ้2.1 ลา้นบาท 

โดยจากการค านวณรายการปรบัปรุงขา้งตน้ส าหรบัปี 2561 มลูค่ารวมทัง้หมดก่อนภาษเีงนิได ้142.8 ลา้นบาท และหลงัภาษเีงนิได้ 139.5 ลา้นบาท 
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1. สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 2,048.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 133.2 จาก 878.6 
ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากเงนิลงทุนชัว่คราวทีเ่พิม่ขึน้ จากเงนิทีไ่ดร้บัจากIPO น าไปฝากธนาคารทีม่ ี
ระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดอืนและลงทุนในกองทุนรวม  เป็นการลงทุนชัว่คราว ระหว่างทยอยการจ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการ
ต่างๆ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนจ านวน 2,375.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.1 จาก 1,978.0 
ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิในโครงการก่อสรา้งหอพกัพยาบาล และการเพิม่ขึน้ของทรพัย์สนิ
ทีอ่ยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง 

2. หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มหีนี้สนิหมนุเวยีนจ านวน 448.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 31.4 จาก 654.5 ลา้นบาท ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของเจา้หนี้ซื้อทีด่นิในโครงการก่อสรา้งอาคารใหมแ่ละโครงการก่อสรา้งหอพกั
พยาบาล 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 102.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.5 จาก 107.0 ลา้นบาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของหนี้สนิจากส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  

3. ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 3,873.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 84.9 จาก 2,095.0 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 600.0 ลา้นบาท เป็น 800.0 ลา้นบาท โดยมทีุน
ทีอ่อกจ าหน่ายและจ่ายช าระแลว้ จ านวน 186.3 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 11.60 ลา้นบาท มสี่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญัหลงัหกัค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วกบัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ขึน้จ านวน 1,924.1 ลา้นบาท จ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสะสมของบรษิทัจ านวน 
504.0 ลา้นบาท ก าไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้จ านวน 157.2 ลา้นบาท และก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั จ านวน 
15.8  ลา้นบาท 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั ส ำหรบัปี 2560 ส ำหรบัปี 2561 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง   
  อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.3 4.6 
  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  21.7 19.9 
  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  8.7 8.0 
  ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่  23.3 22.4 
  วงจรเงนิสด (Cash Cycle)  7.1 5.4 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratio) 
  อตัราก าไรขัน้ตน้ 30.6 31.0 
  อตัราก าไรสุทธ ิ 10.7 5.83 
  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 13.2 5.3 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 10.2 4.3 
อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio)   
  อตัราส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.4 0.1 
  อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ - - 

                                                           
3 อตัราก าไรสุทธิภายหลงัการปรบัปรุงผลประโยชน์จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ ์ค่าใชจ้่ายจากรายการที่ไม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่มีลูค่าสงูเป็นพเิศษ 
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งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 2561 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 440.4  479.5  
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (364.3) (1,988.0)  
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ                  (47.1) 1,494.2 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 29.0 (14.3) 

ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มเีงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 479.5 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 39.1 ลา้นบาท จาก 440.4 ลา้นบาท ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้
การคา้และเจา้หนี้อื่น  และสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวน  1,988.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
1,623.7 ลา้นบาท จากเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 364.3 ลา้นบาท ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยมี
สาเหตุหลกัจากการจ่ายช าระหนี้ค่าซื่อทีด่นิ งานก่อสรา้ง และซื้ออุปกรณ์ และเงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ 

ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มเีงนิสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 1,494.2 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 1,541.3 ลา้นบาท จากเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน (47.1) ลา้นบาท ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
โดยมสีาเหตุหลกัจากการจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน และการจ่ายเงนิปนัผล 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

 
ขอแสดงความนบัถอื 

บริษทั โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 

นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 
กรรมการผูอ้ านวยการ 


