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ที ่PR9-AC62-051 
วนัที ่14 พฤษภาคม 2562 

 
เรือ่ง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัลลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 
เรยีน  กรรมการและลูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้ลลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ 
จากงบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

บทสรปุ 

บรษิทัฯ มรีายไดร้วมในไตรมาสที ่1 ปี 2562 จ านวน 704.3 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.8 จาก 653.4 ลา้นบาท  ในไตร
มาสที ่1 ปี 2561 และมกี าไรสุทธใินไตรมาสที ่1 ปี 2562 จ านวน 86.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธ ิทีร่อ้ยละ 12.2 เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 64.9 จาก 52.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธ ิทีร่อ้ยละ 8.0 ในไตรมาสที ่1 ปี 2561  
งบก ำไรขำดทุน 

1. ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2561 2562 

   รายไดจ้ากลูป่้วยนอก (OPD) 349.1 374.3 7.2 
   รายไดจ้ากลูป่้วยใน (IPD) 293.3 320.9 9.4 
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 642.4 695.2 8.2 
รายไดอ้ื่น 11.0 9.1 -17.2 
รำยได้รวม 653.4 704.3 7.8 

 ในไตรมาสที ่1 ปี 2562 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 695.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.2 จาก 642.4 ลา้น
บาทในไตรมาสที ่1 ปี 2561 โดยรายไดจ้ากลูป่้วยนอก เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.2 มเีหตุลลหลกัจาก มลีูใ้ชบ้รกิารในกลุ่มโรคทีซ่บัซ้อนมาก
ขึน้  เช่น โรคไต ,สมอง รวมทัง้ ศลัยกรรมทัว่ไปและศลัยกรรมกระดกูและขอ้  ในส่วนรายไดลู้ป่้วยใน เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9.4 เนื่องจากมี
ลูป่้วยเขา้รบับรกิารเปลีย่นไตมากขึน้ และมลีูป่้วยซบัซอ้นทีเ่ขา้รบัการรกัษาใน ICU-CCU และ Step down ward มจี านวนเพิม่ขึน้  

นอกจากนี้ในไตรมาสทีล่่านมาโรงพยาบาลมลีูป่้วยชาวต่างชาติเขา้มาใชบ้รกิารมากขึน้ช่วยให้รายไดเ้พิม่ขึ้นในส่วนทัง้
ลูป่้วยในและลูป่้วยนอก 
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 ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2561 2562 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 444.5 470.4 5.8 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 69.2 67.7  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 145.3 130.1 -10.5 
     สดัส่วนต่อรายไดร้วม 22.2 18.5  

ในไตรมาสที ่1 ปี 2562 บรษิทัฯ มตี้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล(รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 
470.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.8 จาก 444.5 ลา้นบาทในไตรมาสที ่1 ปี 2561  ซึ่งเพิม่ขีน้น้อยกว่า อตัราการเตบิโตของ รายได้
จากกจิการโรงพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 8.2  และโดยสดัส่วนของต้นทุนกจิการโรงพยาบาลต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลลดลง
เป็นรอ้ยละ 67.7 ในไตรมาส 1 ปี 2562 จากอตัรารอ้ยละ 69.2 ในไตรมาส 1 ปี 2561   ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร(รวมค่าเสื่อม
ราคาและตดัจาหน่าย) จ านวน 130.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 18.5 ลดลงรอ้ยละ 10.5 จาก 145.3 ลา้นบาท 
ในไตรมาสที ่1 ปี 2561 หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 22.2 โดยมสีาเหตุทีล่ดลงเนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2561 มคี่าใชจ้่าย
จากรายการทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) เช่น การบนัทกึภาระลูกพนัสวสัดกิารพนักงานครัง้แรกทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สวสัดกิารรกัษาพยาบาลส าหรบักรรมการและ/หรอืลูบ้รหิารที่เป็นลู้ก่อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ค่าทีป่รกึษา ค่าใชจ้่ายส าหรบัการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นต้น ซึ่งค่าใชจ้่ายดงักล่าวมมีลูค่ารวม
จ านวน 20.6 ลา้นบาท ซึง่หากปรบัส่วนทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เกดิขึน้ประจ า ในไตรมาสที1่ ของปี 2561 แลว้ ค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิาร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.1  โดยสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน เนื่องจากกาปรบัเงนิเดอืนประจ าปี และการเพิม่ขีน้ของ
บุคลากร  

EBITDA 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม เปล่ียนแปลง  

(ร้อยละ) 2561 2562 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้                       63.5 103.8 63.5 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 38.0 39.6 4.2 
EBITDA 101.5 143.4 41.3 

     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม 15.5 20.4  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัทฯ มกี าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA)  143.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 41.3 จาก 101.5 ลา้นบาทในไตรมาสที ่1 ปี 2561 หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อ
รายไดร้วมรอ้ยละ 20.4 และรอ้ยละ 15.5 ในไตรมาสที ่1 ปี 2562 และในไตรมาสที ่1 ปี 2561 ตามล าดบั  

ก ำไรสทุธิ 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2561 2562 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 63.5 103.8 63.5 
ค่าใชจ้่ายภาษไีด ้ 11.3 17.6 55.8 

ก ำไรสทุธิ                             52.2 86.1 64.9 

     อตัราก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละต่อรายไดร้วม) 8.0 12.2  
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.09 0.11 22.2 

นอกจากรายการทีก่ล่าวมาขา้งตน้ในไตรมาสที ่1 ปี 2562 บรษิทัฯ ยงัมคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้17.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
55.8 จาก 11.3 ลา้นบาทในไตรมาสที ่1 ปี 2561 ตามสดัส่วนรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้  
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ในไตรมาสที ่1 ปี 2562 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิ านวน 86.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธทิีร่อ้ยละ 12.2 เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 64.9 จาก 52.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธทิีร่อ้ยละ 8.0 ในไตรมาสที ่1 ปี 2561 และมกี าไรสุทธต่ิอหุน้ข ัน้พื้นฐาน
จ านวน 0.11 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.2 จาก 0.09 บาทต่อหุน้ในไตรมาสที ่1 ปี 2561  

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ณ วนัท่ี 31มีนำคม 2562 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 
  รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,048.9 2,032.5 -0.8 
  รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 2,375.4 2,533.7  6.6 
รวมสินทรพัย ์ 4,424.3 4,566.3 3.2 

    
  รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 448.8 504.9 12.5 

    รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 102.2 99.8 -2.3 
รวมหนี้สนิ 551.0 604.8 9.7 
รวมส่วนของลูถ้อืหุน้ 3,873.3 3,961.5 2.3 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 4,424.3 4,566.3 3.2 

1. สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 2,032.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.8 จาก 2,048.9 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัเกดิการลดลงของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น จ านวน 19.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ
13.6  ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ มลีูกหนี้การคา้สุทธ ิจ านวน 112.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16.8 จาก 134.8 ลา้นบาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่เป็นลลจากระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ของบรษิทัฯ ทีล่ดลงจาก 19.1  วนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็น  
18.1 วนั  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562  บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนจ านวน 2 ,533.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.6 จาก 2,375.4 
ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของทรพัย์สนิระหว่างการก่อสรา้ง ทีเ่พิม่ขึน้ 204.2.ลา้นบาท 
จากงานก่อสรา้งโครงการอาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และ Home Office  

2.   หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562  บรษิทัฯ มหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 504.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.5 จาก 448.8 ลา้นบาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้เจา้หนี้ค่าซื้อทรพัย์สนิระหว่างด าเนินการเพิม่ขึน้ งานก่อสรา้งโครงการ
อาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และ Home Office  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562  บรษิทัฯ มหีนี้สนิไมห่มนุเวยีนจ านวน 99.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.4 จาก 102.2 ลา้นบาท ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของส ารองลลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

3. ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ มสี่วนของลูถ้อืหุน้จ านวน 3,961.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.3 จาก 3,873.3 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากลลก าไรส าหรบัไตรมาส 1  ปี 2562  
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 งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม  
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 2561 2562 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง   
  อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.8 4.0 
  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  19.1 18.1 
  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  9.1 8.3 
  ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่  20.8 20.5 
  วงจรเงนิสด (Cash Cycle)  7.4 5.9 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratio) 
  อตัราก าไรขัน้ตน้ 30.6 31.4 
  อตัราก าไรสุทธ ิ 10.0 6.9 
  อตัราลลตอบแทนลูถ้อืหุน้ 14.1 6.8 
  อตัราลลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 9.5 5.1 
อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio)   
  อตัราส่วนหนี้สนิต่อสว่นของลูถ้อืหุน้ 0.8 0.2 
  อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของลูถ้อืหุน้ - - 

 

งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม  
2561 2562 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 117.0  151.9  
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 99.9 (149.2)  
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ                  (0.4) (0.6) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 216.5 2.1 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ ม ี

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 151.9 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.8% จาก 117.0 ลา้นบาท ไตรมาสที ่1 ปี 
2561  โดยมสีาเหตุหลกัจากการลกูหนี้การคา้และลกูหนื้อื่นลดลง 23.0 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 149.2 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาส ที ่1 ปี 2562 ส่วนใหญ่ใชไ้ปส าหรบัการซื้อทรพัย์สนิ
และจ่ายช าระหนี้ค่างานก่อสรา้ง ซึ่งเมือ่เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี2561 เงนิสดสุทธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมลงทุนจ านวน 99.9 ลา้นบาท  มี
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว 181.1 ลา้นบาทและเงนิใชไ้ปในการจ่ายซื้อทรพัยส์นิจ านวน 85.6ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 0.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.4 เมือ่เทยีบกบัจากเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรม
จดัหาเงนิจ านวน 0.4 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที1่  ปี2561  จากการจ่ายเงนิปันลลคา้งจ่าย  
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เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกจิจานุเบกษา ซึ่ง
ไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณนีายจา้งเลกิจา้ง ส าหรบัลกูจา้งซึง่ท างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้สีทิธไิดร้บัค่าชดเชยไม่
น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวจะมลีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรบัโครงการลลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมลีลกระทบให้บริษัทฯ  มหีนี้สินส ารอง
ลลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ขึน้  28 ลา้นบาท บรษิทัฯจะบนัทกึลลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยรบัรูต้้นทุน
บรกิารในอดตีเป็นค่าใชจ้่ายทนัทใีนงบก าไรขาดทุนของงวดทีก่ฎหมายมลีลบงัคบัใช ้คอืไตรมาสทีส่องของปี 2562 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 
บริษทั โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
 
 

นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 
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