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เรือ่ง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ 
จากงบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

บทสรปุ 

บรษิทัฯ มรีายไดร้วมในไตรมาสที ่2 ปี 2562 จ านวน 679.8 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.9 จาก 642.0 ลา้นบาท ในไตร-
มาสที ่2 ปี 2561 และมกี าไรสุทธใินไตรมาสที ่2 ปี 2562 จ านวน 35.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธทิีร่อ้ยละ 5.2 ลดลงรอ้ย
ละ 29.2 จาก 50.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธทิีร่อ้ยละ 7.8 ในไตรมาสที ่2 ปี 2561  

ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิัทฯ มรีายได้รวมจ านวน 1,384.1 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 6.9 
จาก 1,295.3 ล้านบาท ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561 และมกี าไรสุทธิส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 
มถุินายน 2562 จ านวน 121.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธทิีร่อ้ยละ 8.8 โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.7 จาก 102.6 ลา้นบาทหรอื
คดิเป็นอตัราก าไรสุทธทิีร่อ้ยละ 7.9 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561  

งบก ำไรขำดทุน 

1. ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2561 2562 

   รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 352.6 376.0 6.6 
   รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 283.0 294.7 4.1 
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 635.6 670.7 5.5 
รายไดอ้ื่น 6.4 9.1 41.5 
รำยได้รวม 642.0 679.8 5.9 

ในไตรมาสที ่2 ปี 2562 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 670.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 จาก 635.6 ลา้นบาท
ในไตรมาสที ่2 ปี 2562 โดยรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากผูป่้วยนอก เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 6.6  โดยสาเหตุหลกัทีเ่พิม่ขึน้มาจากกลุ่มลูกคา้ประกนั
สุขภาพและบรษิทัคู่สญัญาทีม่รีายไดเ้พิม่ขึน้ รอ้ยละ 19.9 และเป็นกลุ่มลกูคา้ต่างชาตทิีเ่พิม่ขึน้ รอ้ยละ 14.8 ซึ่งมผีลมาจากการท ากจิ
กรรรมทางการตลาดทัง้กบักลุ่มลกูคา้คู่สญัญา และลกูคา้ต่างชาตทิีเ่พิม่ขึน้ในไตรมาสทีผ่่านมา  

ในส่วนกลุ่มลูกคา้ผูป่้วยในรายไดเ้พิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 4.1 ซึ่งมาจากกลุ่มผูป่้วยโรคซบัซ้อน เช่น การผ่าตดัเปลีย่นไต ซึ่ง
เป็นไปตามเป้าหมาย แต่เนื่องจากในช่วงไตรมาส 2 ในปีนี้ไม่มกีารระบาดของโรคระบาดเหมอืนในปีทีผ่่านมา และเนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกจิในช่วงทีผ่่านมาท าใหผู้ป่้วยระมดัระวงัในการใชจ้่ายมากขึน้ และชะลอการรกัษาทีย่งัไมเ่ร่งด่วน ท าใหร้ายไดเ้พิม่ขึน้ไมม่าก
นกั  
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 ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2561 2562 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 448.7 489.2 9.0 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 70.6 72.9  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 133.5 147.5 10.5 
     สดัส่วนต่อรายไดร้วม 20.8 21.7  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บรษิัทฯ มตี้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 489.2 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 72.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 จาก 448.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 70.6 ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 โดยสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลที่เพิม่ขึน้

นัน้มสีาเหตุหลกัจากการบนัทกึผลกระทบตาม พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ.25621 เรื่องก าหนดอตัราค่าชดเชย
เพิม่เติมกรณีนายจ้างเลกิจ้าง ส าหรบัลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มสีทิธไิด้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั โดยบรษิทัฯบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล เป็นจ านวนเงนิ 15.5 ลา้นบาท
คดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 2.3     

 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 147.5 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 21.7 เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10.5 จาก 133.5 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 
20.8 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัที่เพิม่ขึน้จากการบนัทกึผลกระทบตาม พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) 

พ.ศ.25621 โดยบรษิัทฯ บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร เป็นจ านวนเงนิ 12.1 ล้านบาทคดิ เป็น

สดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 1.8 

 

EBITDA 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2561 2562 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 59.8 43.1 -27.9 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 38.5 40.8 6.1 
EBITDA 98.2 83.9 -14.6 

     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม 15.3 12.3  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทฯ มกี าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
(EBITDA) 83.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14.6 จาก 98.2 ลา้นบาทในไตรมาสที ่2 ปี 2561 หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้
รวมรอ้ยละ 12.3 และรอ้ยละ 15.3 ในไตรมาสที ่2 ปี 2562 และปี 2561 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนทีล่ดลงเนื่องจากค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ 

จากการบนัทกึผลกระทบตาม พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ.25621 ซึ่งมผีลกระทบท าใหม้คี่าใชจ้่ายส่วนตน้ทุนใน

การประกอบกจิการโรงพยาบาล  และค่าใช้จ่ายขายและบรหิาร มูลค่ารวมจ านวน 27.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 4.1 
ของรายไดร้วม  

                                                           
1พระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ.2562 ประกาศก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรบัลูกจ้างซึ่งท างาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2 562 เป็นต้นไป การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวมผีลกระทบให้บรษิทัฯมหีนี้สินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ และรบัรู้ต้นทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไร
ขาดทุน 



 
 
 
 

 

 

Praram 9 Hospital Plc. 99 Rama IX Rd., Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310                                                 www.praram9.com 
Company Registration No. 0107561000064 1270 
Tel: +66 (0) 2 202 9999 Fax: +66 (0) 2 202 9998  E-mail: info@praram9.com                                                      Praram9 Hospital 

ซึง่หากไมร่วมรายการดงักล่าว บรษิทัฯ มกี าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ค่าใชจ้่ายทางภาษเีงนิได ้ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) 111.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 16.4 

 

ก ำไรสทุธิ 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2561 2562 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 59.8 43.1 -27.9 
ค่าใชจ้่ายภาษไีด ้ 9.4 7.4 -21.0 

ก ำไรสทุธิ 50.4 35.7 -29.2 

     อตัราก าไรสุทธ ิ 7.8 5.2  
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.08 0.05 -37.5 

นอกจากรายการที่กล่าวมาขา้งต้นในไตรมาสที ่2 ปี 2562 บรษิทัฯ ยงัมคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้7.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
21.0 จาก 9.4 ลา้นบาทในไตรมาสที ่2 ปี 2561 ตามสดัส่วนก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดท้ีล่ดลง 

ในไตรมาสที ่2 ปี 2562 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิ35.7 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 29.2 จาก 50.4 ลา้นบาทในไตรมาสที ่2 ปี 2561 
หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธริ้อยละ 5.2 และร้อยละ 7.8 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และ ปี 2561 ตามล าดบั และมกี าไรสุทธต่ิอหุ้นข ัน้
พื้นฐานจ านวน 0.05 บาทต่อหุ้นและ จ านวน 0.08 บาทต่อหุ้น ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และ ปี 2561 ตามล าดบั โดยค านวณจาก
จ านวนหุ้นสามญัที่ 786,300,000 หุ้น ส าหรบัปี 2562 และ 600,000,000 หุ้นส าหรบัปี 2561 ซึ่งหากไม่รวมรายการจากการบนัทึก

ผลกระทบตาม พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 256212บรษิัทฯ มกี าไรสุทธ ิ63.3 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 25.5 

จาก 50.4 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 9.3  

2. ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

งวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2561 2562 

   รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 701.7 750.3 6.9 
   รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 576.3 615.6 6.8 
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 1,277.9 1,365.9 6.9 
รายไดอ้ื่น 17.4 18.2 4.5 
รำยได้รวม 1,295.3 1,384.1 6.9 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 1 ,365.9 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 6.9 จาก 1,277.9 ลา้นบาท ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 จากการเพิม่ขึน้ทัง้รายไดจ้ากผูป่้วยนอกและ
ผูป่้วยในใกลเ้คยีงกนัอยู่ทีร่อ้ยละ 6.9 และรอ้ยละ 6.8 ตามล าดบั โดยรายไดท้ีเ่พิม่หลกักลุ่มลกูคา้ประกนัสุขภาพและบรษิทัคู่สญัญาที่
มรีายไดเ้พิม่ขึน้ รอ้ยละ 12.5 และจากผูป่้วยต่างชาตเิพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 21.9 เนื่องจากมกีารท าการตลาดทัง้กบัลกูคา้กลุ่มคู่สญัญา และ
ลกูคา้ต่างประเทศมากขึน้ในช่วงครึง่ปีทีผ่่านมา และถงึแมว้่าในครึง่ปีแรกจะอยู่ในภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั ร่วมกบัในปี 2562 ไม่มกีาร
ระบาดของโรคระบาดเหมอืนในปี 2561 ท าใหผู้ป่้วยในมจี านวนลดลง แต่ในกลุ่มผูป่้วยทีต่้องการการรกัษาพยาบาลทีม่คีวามซบัซอ้น
สงู ยงัมจี านวนผูป่้วยในปรมิาณใกลเ้คยีงเดมิ จากอตัราการครองเตยีงของหอผูป่้วยวกิฤตทีย่งัมอีตัราครองเตยีงสงู  

                                                           
1พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบบัที่ 7) พ.ศ.2562 ประกาศก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรบัลูกจ้างซึ่งท างาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวมผีลกระทบให้บรษิทัฯมหีนี้สนิส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้  และรบัรู้ต้นทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไร
ขาดทุน 



 
 
 
 

 

 

Praram 9 Hospital Plc. 99 Rama IX Rd., Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310                                                 www.praram9.com 
Company Registration No. 0107561000064 1270 
Tel: +66 (0) 2 202 9999 Fax: +66 (0) 2 202 9998  E-mail: info@praram9.com                                                      Praram9 Hospital 

 
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ลา้นบาท) 

งวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2561 2562 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 893.2 959.6 7.4 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 69.9 70.3  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 278.8 277.6 -0.4 
     สดัส่วนต่อรายไดร้วม 21.5 20.1  

ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิัทฯ มตี้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อม
ราคาและตดัจ าหน่าย) 959.6 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 70.3 เพิม่ขึ้นร้อยละ 7.4 จาก 
893.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 69.9 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 
สาเหตุหลกัทีท่ าใหส้ดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลเพิม่ขึน้ มาจากการบนัทกึผลกระทบตาม พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 

(ฉบบัที ่7) พ.ศ.256213 จ านวน 15.5 ลา้นบาท หากไม่รวมรายการดงักล่าวบรษิทัฯ มตีน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวม

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย) จ านวน 944.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ซึ่งเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกบัรายได้จากกิจการ
โรงพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 6.9 

และส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสือ่มราคาและ
ตดัจาหน่าย) จ านวน 277.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 20.1 ลดลงรอ้ยละ 0.4 จาก 278.8 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 21.5 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 สาเหตุหลกัทีล่ดลงเนื่องจากส าหรบังวดหก
เดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561  มคี่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า (Non-recurring items)  items)  จ านวน 20.6 ล้านบาท 
ไดแ้ก่ การบนัทกึภาระผูกพนัสวสัดกิารพนักงานครัง้แรกทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลส าหรบักรรมการและ/หรือผูบ้รหิารที่
เป็นผู้ก่อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ค่าที่ปรกึษา ค่าใชจ้่ายส าหรบัการเตรยีมตวัเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นต้น ชึ่งหากปรบัปรุงค่าใช้จ่ายดงักล่าวบรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 
มถุินายน 2561 ทีป่รบัปรุงแลว้ 258.2 ลา้นบาท โดยจะต ่ากว่าเมือ่เทยีบกบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด
วนัที่ 30 มถุินายน 2562 จ านวน 19.4 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.5 โดยสาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึผลกระทบตาม พระราชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงาน(ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 25621  จ านวน 12.1 ลา้นบาท  และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน ที่เพิม่ขึน้จากการปรบัเงนิเดอืน
ประจ าปี และการเพิม่ขีน้ของบุคลากร  

  

EBITDA 
(ลา้นบาท) 

งวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2561 2562 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 123.3 146.9 19.1 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 76.5 80.5 5.2 
EBITDA 199.8 227.4 13.8 

     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม 15.4 16.4  

                                                           
1พระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ.2562 ประกาศก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรบัลูกจ้างซึ่งท างาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2 562 เป็นต้นไป การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวมผีลกระทบให้บรษิทัฯมหีนี้สนิส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้  และรบัรู้ต้นทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไร
ขาดทุน 
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ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มกี าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ค่าใชจ้่ายทางภาษเีงนิได ้ค่าเสือ่มราคาและ
ค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 227.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.8 จาก 199.8 ล้านบาท ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 
2561 หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 16.4 และรอ้ยละ 15.4 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 
และ 2561 ตามล าดบั 

ซึ่งหากไม่รวมรายการจากการบนัทกึผลกระทบตาม พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ.256214บรษิัทฯ มกี าไร

ก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 255.0 ล้านบาท หรอืคิดเป็นอัตราส่วน 
EBITDA ต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 18.4 

ก ำไรสทุธิ 
(ลา้นบาท) 

งวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 2561 2562 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 123.3 146.9 19.1 
ค่าใชจ้่ายภาษไีด ้ 20.7 25.1 21.0 

ก ำไรสทุธิ 102.6 121.8 18.7 

     อตัราก าไรสุทธ ิ 7.9 8.8  
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.17 0.15 -11.8 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิัทฯ มคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ 25.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 21.0 
จาก 20.7 ลา้นบาทส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 ตามสดัส่วนก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิ121.8 ลา้นบาทเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.7 จาก 102.6 
ลา้นบาท ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561 หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 8.8 และรอ้ยละ 7.9 ส าหรบังวดหก
เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561 ตามล าดบั และมกี าไรสุทธต่ิอหุน้ข ัน้พื้นฐานจ านวน 0.15 บาทต่อหุน้ และ 0.17 บาท
ต่อหุ้นส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561 ตามล าดบั โดยค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัที่ 786,300,000 
หุ้น ส าหรบัปี 2562 และ 600,000,000 หุ้นส าหรบัปี 2561 ซึ่งหากไม่รวมรายการจากการบนัทึกผลกระทบตาม พระราชบญัญัติ

คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ.25621 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิ149.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 45.6 จาก 102.6 ลา้นบาทส าหรบังวด

หกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561  

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 
  รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,048.9 1,796.0 -12.3 
  รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 2,375.4 2,725.6 14.7 
รวมสินทรพัย ์ 4,424.3 4,521.6 2.2 

    
  รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 448.8 500.6 11.5 

    รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 102.2 131.4 28.6 
รวมหนี้สนิ 551.0 632.1 14.7 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,873.3 3,889.5 0.4 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 4,424.3 4,521.6 2.2 

                                                           
1พระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจ้างเลกิจ้าง ส าหรบัลูกจ้างซึ่งท างาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2 562 เป็นต้นไป การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวมผีลกระทบให้บรษิทัฯมหีนี้สนิส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้  และรบัรู้ต้นทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไร
ขาดทุน 
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1. สินทรพัย ์

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยห์มนุเวยีนจ านวน 1,796.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 12.3 จาก 2,048.9 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราว จ านวน 542.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 33.2 
เนื่องจากการขายเงนิลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล , จ่ายในโครงการอาคารส่วนขยาย หอพักพยาบาลและHome Office  และการ
เปลีย่นแปลงเงนิฝากธนาคารจากระยะยาวเป็นระยะสัน้  ซึง่ท าใหเ้งนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้จ านวน  293.2 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนจ านวน 2,725.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.7 จาก 2,375.4 
ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของทรพัย์สนิระหว่างการก่อสรา้ง ทีเ่พิม่ขึน้ 377.1 ลา้นบาท 
จากงานก่อสรา้งโครงการอาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และ Home Office  

2.   หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน  2562  บรษิัทฯ มหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 500.6 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 11.5 จาก 448.8 ล้าน
บาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อทรพัย์สนิระหว่างด าเนินการ ที่เกิดจากงาน
ก่อสรา้งโครงการอาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และ Home Office, เงนิประกนัผลงาน และภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 

ณ วนัที ่30 มถุินายน  2562  บรษิทัฯ มหีนี้สนิไมห่มุนเวยีนจ านวน 131.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.6 จาก 102.2 ลา้น
บาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากการบันทึกประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้นตาม

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ.256215เป็นจ านวนเงนิ 27.6 ลา้นบาท 

3. ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม 

ณ วนัที ่30 มถุินายน  2562  บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 3,889.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.4 จาก 3,873.3 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลก าไรส าหรบัส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 และการ
จ่ายเงนิปันผล 

 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
งวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน  
2561 2562 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง   
  อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.5 3.6 
  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  40.6 43.6 
  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  41.0 42.0 
  ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่  57.1 53.6 
  วงจรเงนิสด (Cash Cycle)  24.4 32.0 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratio) 
  อตัราก าไรขัน้ตน้ 30.1 29.7 
  อตัราก าไรสุทธ ิ 7.9 8.8 
  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 14.8 6.3 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 11.0 5.0 

                                                           
1พระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ.2562 ประกาศก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรบัลูกจ้างซึ่งท างาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวมผีลกระทบให้บรษิทัฯมหีนี้สนิส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้  และรบัรู้ต้นทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไร
ขาดทุน 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
งวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน  
2561 2562 

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio)   
  อตัราส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.5 0.2 
  อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ - - 

งบกระแสเงินสด  

งบกระแสเงินสด 
(ลา้นบาท) 

งวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 
2561 2562 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 213.3  244.6 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 266.1  157.8 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (504.7) (109.3) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (25.3) 293.1 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 244.6 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 31.3 ลา้นบาท จาก 213.3 ล้านบาท ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากผลการ
ด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ และเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นทีเ่พิม่ขึน้ 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิดม้าจากกจิกรรมลงทุนจ านวน 157.8 ลา้นบาท 
ลดลง 108.3 ลา้นบาท จาก 266.1 ลา้นบาท ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากมเีงนิสดสุทธิ
ไดม้าจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว เปลีย่นแปลงเงนิฝากธนาคารจากระยะยาวเป็นระยะสัน้ เพื่อเตรยีมส าหรบัการจ่ายงานโครงการ
ต่างๆ และจากการจ่ายเงนิสดสุทธใิชไ้ปส าหรบัการซื้อทรพัยส์นิและจ่ายช าระหนี้ค่างานก่อสรา้งเพิม่มากขึน้ 204.7 ลา้นบาท 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิัทฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 109.3 ลา้น
บาท ลดลง 395.4 ล้านบาท จาก 504.7 ล้านบาท ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการ
จ่ายเงนิปันผลในปีทีแ่ลว้  

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

 
ขอแสดงความนบัถอื 

บริษทั โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 

นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 
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