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ที ่PR9-LA62-112 
 
 

วนัที ่12 พฤศจกิายน 2562 
 

เรือ่ง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานในไตรมาสสามและงวดเกา้เดอืนประจ าปี 2562 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ จากงบ
การเงนิระหว่างกาลส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2562 และงวด 9 เดอืนประจ าปี 2562 ของบรษิทัฯ ดงันี้ 
 
บทสรปุ 

 
ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในไตรมาส 3 ทีผ่่านมานัน้ มแีนวโน้มชะลอการเตบิโตลงอย่างชดัเจน จากผลกระทบของเศรษฐกจิโลกที่

ชะลอตวัมากกว่าทีค่าดการณ์ ผลจากสงครามการคา้ระหว่างประเทศในหลายๆ ภมูภิาค และการแขง็ค่าขึน้อย่างรวดเรว็ของค่าเงนิบาท ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคบรกิารการท่องเทีย่ว ทีเ่ป็นเสมอืนหนึ่งเครือ่งยนต์ทีส่ าคญัส าหรบัขบัเคลื่อนเศรฐกจิไทย ปัจจยัเชงิ
ลบต่างๆ เหล่านี้ ก็มผีลกระทบเชงิลบต่ออุตสาหกรรมโรงพยาบาลอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ ท าใหบ้รษิัทฯ ต้องมกีารปรบักลยุทธ์เชงิรุกมาก
ยิง่ขึน้ เพือ่ใหผ้ลการด าเนินงานมกีารเตบิโตทัง้ในเชงิปรมิาณและในเชงิคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งผลประกอบการทีผ่่านมา บรษิทัฯ มรีายได้รวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จ านวน 753.2 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5.2 จาก 
716.0 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 และมกี าไรส าหรบังวดในไตรมาสที ่3 ปี 2562 จ านวน 88.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 เมือ่
เทยีบกบัก าไรส าหรบังวดในไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวน 87.3 ลา้นบาท  

ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมจ านวน 2,137.3 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 6.3 จาก 
2,011.3 ลา้นบาท ในงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 และมกี าไรส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 จ านวน 
210.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.9 จาก 189.9 ลา้นบาท ในงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

 
งบก ำไรขำดทุน 

 

1. ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                       2562                       2561 

   รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 419.1 388.1 8.0 
   รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 324.4 322.7 0.5 
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 743.5 710.8 4.6 
รายไดอ้ื่น 9.7 5.2 85.9 
รำยได้รวม 753.2 716.0 5.2 
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แบง่ประเภทของรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 

 
 (ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 ก.ย. เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

แบง่ตำมสดัส่วน 

              2562               2561 2562 2561 
รำยได้ตำมสญัชำติ 
   กลุ่มลกูคา้คนไทย 622.5 601.9 3.4 84% 85% 
   กลุ่มลกูคา้ต่างชาต ิ 121.0 108.9 11.1 16% 15% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 743.5 710.8 4.6 100% 100% 
      

รำยได้ตำมประเภทกำรช ำระเงิน      
   กลุ่มลกูคา้ช าระเงนิเอง 544.9 536.0 1.7 73% 75% 
   กลุ่มลกูคา้ประกนัสุขภาพ 153.2 138.4 10.7 21% 20% 
   กลุ่มลกูคา้บรษิทัคู่สญัญา 45.4 36.4 24.7 6% 5% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 743.5 710.8 4.6 100% 100% 

 
ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 743.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.6 เมือ่เทยีบกบั 710.8 ลา้น

บาท ในไตรมาสที ่3 ปี 2561  
โดยรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.0 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นการปรบัเพิม่ขึน้ทัง้ปรมิาณผูป่้วย

นอกและรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัง้ทีเ่พิม่ขึน้  ขณะที่กลุ่มลูกคา้ผูป่้วยใน แมว้่าจะมปีรมิาณผูป่้วยในทีล่ดลง แต่รายไดเ้ฉลีย่ต่อการรกัษาจากกลุ่ม
ผูป่้วยในกย็งัคงเพิม่ขึน้ จากความต้องการการรกัษาพยาบาลทีม่คีวามซบัซ้อนสูง โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยในส่วนของหอผูป่้วยวกิฤตทีย่งัมี
อตัราครองเตยีงทีส่งูมาก ท าใหร้ายไดร้วมของกลุ่มผูป่้วยในยงัคงเตบิโตไดร้อ้ยละ 0.5 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ในส่วนของรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ชาวไทยเตบิโตรอ้ยละ 3.4 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะทีร่ายไดจ้ากกลุ่มลูกค้า
ชาวต่างชาตยิงัมกีารขยายตวัทีร่อ้ยละ 11.1 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งสดัส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ต่างชาตต่ิอรายไดจ้ากกจิการ
โรงพยาบาลในไตรมาส 3 ปีนี้ยงัคงเพิม่ขึน้ต่อเนื่องเป็นรอ้ยละ 16 จากรอ้ยละ 15 ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความ
ร่วมมอืของเครอืขา่ยความร่วมมอืทางการแพทย์ รวมถงึการท าการตลาดทัง้ทางตรงและทางอ้อมผ่านตวัแทนในประเทศนัน้ๆ โดยรายได้
จากกลุ่มลกูคา้ต่างชาตใิน 3 อนัดบัแรกยงัคงเป็น เมยีนมา่, จนี และ กมัพชูา เช่นเดมิ 

หากแบ่งรายได้ตามประเภทการช าระเงนิจะพบว่า สดัส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่ช าระเงนิเองยงัคงเป็นสดัส่วนมากสุ ด แต่
แนวโน้มกลุ่มลกูคา้ประกนัสุขภาพและบรษิทัคู่สญัญาจะมกีารเตบิโตทีม่ากกว่า ซึง่เป็นผลมาจากการท ากจิกรรมการตลาดทัง้กบักลุ่มลูกคา้
ประกนัสุขภาพและกลุ่มลกูคา้บรษิทัคู่สญัญา อย่างต่อเนื่อง 
 

 ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  

(ร้อยละ)                        2562                        2561 
ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 505.9 483.6 4.6 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล (รอ้ยละ) 68.0 68.0  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 138.3 125.7 10.0 
     สดัส่วนต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 18.4 17.6  

 
ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 บรษิทัฯ มตีน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) เท่ากบั 505.9 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.6 จาก 483.6 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 ซึง่เพิม่ขึน้ในสดัส่วนเดยีวกบัรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล ท า
ใหส้ดัส่วนตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาลต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล เท่ากบัรอ้ยละ 68.0 ซึ่งกจ็ะเท่ากนักบัสดัส่วน ในไตร
มาสที ่3 ปี 2561 
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 ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย) เท่ากบั 138.3 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 18.4 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.0 จาก 125.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 17.6 ใน
ไตรมาสที ่3 ปี 2561 โดยมสีาเหตุส่วนหนึ่งมาจากค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังานทีเ่พิม่ขึน้ จากการปรบัเพิม่เงนิเดอืนประจ าปี และการเพิม่ขึน้
ของจ านวนบุคลากร 

 

 
 (ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ)                      2562                      2561 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 109.0 106.6 2.3 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 41.6 39.3 5.9 
EBITDA 150.6 145.9 3.2 
     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 20.0 20.4  
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 20.3 19.3 5.1 
ก ำไรส ำหรรบังวด 88.8 87.3 1.6 

     อตัราก าไรส าหรบังวด (รอ้ยละ) 11.8 12.2  
จ านวนหุน้สามญั (พนัหุน้) 786,300 600,000  
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.11 0.15  

 
ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 บรษิทัฯ มกี าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใชจ้่ายทางภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

150.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.2 จาก 145.9 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 
20.0 และรอ้ยละ 20.4 ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 และปี 2561 ตามล าดบั  

ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 บรษิทัฯ ยงัมคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดจ้ านวน 20.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.1 จาก 19.3 ลา้นบาท ในไตร
มาสที ่3 ปี 2561 ตามก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดท้ีเ่พิม่ขึน้  

ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 บรษิทัฯ รายงานก าไรส าหรบังวด 88.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 จาก 87.3 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่3 
ปี 2561 หรอื คดิเป็นอตัราก าไรก าไรส าหรบังวดรอ้ยละ 11.8 และรอ้ยละ 12.2 ตามล าดบั และมกี าไรสุทธต่ิอหุน้ข ัน้พื้นฐานจ านวน 0.11 
บาทต่อหุ้น และจ านวน 0.15 บาทต่อหุ้น ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 โดยค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัที ่
786,300,000 หุน้ และ 600,000,000 หุน้ ตามล าดบั 

 
 

2. ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

งวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                     2562                      2561 

   รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 1,169.4 1,089.8 7.3 
   รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 940.0 898.9 4.6 
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,109.4 1,988.7 6.1 
รายไดอ้ื่น 27.9 22.6 23.3 
รำยได้รวม 2,137.3 2,011.3 6.3 
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แบง่ประเภทของรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 

 
 (ลา้นบาท) 

งวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 ก.ย. เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

แบง่ตำมสดัส่วน 

              2562               2561 2562 2561 
รำยได้ตำมสญัชำติ 
   กลุ่มลกูคา้คนไทย 1,773.2 1,703.3 4.1 84% 86% 
   กลุ่มลกูคา้ต่างชาต ิ 336.2 285.4 17.8 16% 14% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,109.4 1,988.7 6.1 100% 100% 
      

รำยได้ตำมประเภทกำรช ำระเงิน      
   กลุ่มลกูคา้ช าระเงนิเอง 1,580.4 1,520.2 4.0 75% 76% 
   กลุ่มลกูคา้ประกนัสุขภาพ 423.6 377.3 12.3 20% 19% 
   กลุ่มลกูคา้บรษิทัคู่สญัญา 105.5 91.2 15.7 5% 5% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,109.4 1,988.7 6.1 100% 100% 

 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 2,109.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.1 จาก 1,988.7 ลา้นบาท ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  
โดยรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.3 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นการปรบัเพิม่ขึน้ทัง้ปรมิาณผูป่้วย

นอกและรายไดเ้ฉลี่ยต่อครัง้ทีเ่พิม่ขึน้  ขณะที่กลุ่มลูกคา้ผูป่้วยใน แมว้่าจะมปีรมิาณผู้ป่วยในลดลง แต่รายไดเ้ฉลีย่ต่อการรกัษาจากกลุ่ม
ผูป่้วยในกย็งัคงเพิม่ขึน้ จากกลุ่มผูป่้วยทีต่อ้งการการรกัษาพยาบาลทีม่คีวามซบัซอ้นสงู โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยในส่วนของหอผูป่้วยวกิฤตที่
ยงัมอีตัราครองเตยีงค่อนขา้งสงู ท าใหร้ายไดร้วมของกลุ่มผูป่้วยในยงัคงเตบิโตรอ้ยละ 4.6 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ในส่วนของรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ชาวไทยเตบิโตรอ้ยละ 4.1 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะทีร่ายไดจ้ากกลุ่มลูกค้า
ชาวต่างชาตยิงัมกีารเตบิโตสงูมาก ที่อตัรารอ้ยละ 17.8 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลใหส้ดัส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ต่างชาตต่ิอ
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลในงวดเกา้เดอืนแรกของปีนี้ยงัคงเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 16 จากรอ้ยละ 14 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมอืของเครอืขา่ยความร่วมมอืทางการแพทย ์รวมถงึการท าการตลาดทัง้ทางตรงและทางอ้อมผ่านตวัแทน
ในประเทศนัน้ๆ ซึง่รายไดจ้ากกลุ่มลกูคา้ต่างชาตใิน 3 อนัดบัแรกยงัคงเป็น เมยีนมา่, จนี และ กมัพชูา เช่นเดมิ 

หากแบ่งรายได้ตามประเภทการช าระเงนิจะพบว่า สดัส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่ช าระเงนิเองยงัคงเป็นสดัส่วนมากสุด แต่
แนวโน้มกลุ่มลกูคา้ประกนัสุขภาพและบรษิทัคู่สญัญา ยงัคงมแีนวโน้มการเตบิโตทีม่ากกว่า ซึง่เป็นผลมาจากการท ากจิกรรรมทางการตลาด
ทัง้กบักลุ่มลกูคา้ประกนัสุขภาพและกลุ่มลกูคา้บรษิทัคู่สญัญา อย่างต่อเนื่อง 

 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ลา้นบาท) 

งวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  

(ร้อยละ)                    2562                  2561 
ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 1,465.5 1,376.9 6.4 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล (รอ้ยละ) 69.5 69.2  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 415.9 404.5 2.8 
     สดัส่วนต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 19.5 20.1  

 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มตีน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและ

ตดัจ าหน่าย) 1,465.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 69.5 เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.4 จาก 1,376.9 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 69.2 ในงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 สาเหตุหลกัทีท่ าให้
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สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลเพิม่ขึน้ มาจากการบนัทกึค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า จากผลกระทบตาม พระราชบญัญตัิ

คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 25621 จ านวน 15.5 ลา้นบาท  
หากไม่รวมรายการดงักล่าวบรษิทัฯ มตี้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 

1,450.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.3 ซึ่งเพิม่ขึน้น้อยกว่าเมือ่เทยีบกบัรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 6.1 และสดัส่วนต่อ
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลคดิเป็นรอ้ยละ 68.7 

และส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดั
จ าหน่าย) จ านวน 415.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมร้อยละ 19.5 เพิม่ขึ้นร้อยละ 2.8 จาก 404.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
สดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 20.1 ในงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  

อย่างไรกด็ ีส าหรบังวดเกา้เดอืนในปี 2561 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) จ านวน 26.4 
ล้านบาท ได้แก่ การบนัทึกภาระผูกพนัสวสัดกิารพนักงานครัง้แรกที่เกี่ยวข้องกบัสวสัดิการรกัษาพยาบาลส าหรบักรรมการและ/หรือ
ผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูก้่อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ค่าทีป่รกึษา ค่าใชจ้่ายส าหรบัการเตรยีมตวัเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นต้น เมื่อเทียบกบังวดเก้าเดือนในปีนี้  บริษัทฯ มคี่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า จากการบนัทึก
ผลกระทบตาม พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 25621 จ านวน 12.1 ลา้นบาท 

ซึ่งหากปรบัปรุงค่าใชจ้่ายดงักล่าวแลว้ บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 ทีป่รบัปรุงแล้ว 
เท่ากบั 403.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 18.9 เทยีบกบัค่าใช้จ่ายดงักล่าว ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2561 ทีป่รบัปรุงแลว้เท่ากบั 378.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 18.8  

 

 
 (ลา้นบาท) 

งวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ)                     2562                     2561 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 255.9 229.9 11.3 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 122.1 115.8 5.4 
EBITDA 377.9 345.7 9.3 
     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 17.7 17.2  
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 45.3 40.0 13.3 
ก ำไรส ำหรรบังวด 210.6 189.9 10.9 

     อตัราก าไรส าหรบังวด (รอ้ยละ) 9.9 9.4  
จ านวนหุน้สามญั (พนัหุน้) 786,300 600,000  
ก ำไรต่อหรุ้นขัน้พืน้ฐำน 0.27 0.32  

    
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มกี าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ค่าใชจ้่ายทางภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและ

ค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) จ านวน 377.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.3 จาก 345.7 ลา้นบาท ของงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 
2561 หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 17.7 จากรอ้ยละ 17.2 ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 
2562 และ 2561 ตามล าดบั ซึง่ปรบัตวัดขี ึน้ 

ซึ่งหากปรบัปรุงค่าใชจ้่ายที่ไม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 
และ 2561 บรษิทัฯ จะมกี าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใชจ้่ายทางภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) จ านวน 405.5 ลา้น
บาท และ 372.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 19.0 และรอ้ยละ 18.5 ตามล าดบั  

ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดเ้ท่ากบั 45.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.3 
จาก จ านวน 40.0 ลา้นบาท ในงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

                                                           
1 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 ประกาศก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรบัลูกจ้างซึ่งท างานตดิต่อกนั

ครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้สีทิธไิดร้บัค่าชดเชยไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมี
ผลกระทบใหบ้รษิทัฯ มหีนี้สนิส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิม่ขึน้ และรบัรูต้น้ทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 



 
 
 
 

 

 

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 

ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มกี าไรส าหรบังวด 210.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.9 จาก 189.9 
ลา้นบาท ของงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 หรอืคดิเป็นอตัราก าไรส าหรบังวดรอ้ยละ 9.9 และรอ้ยละ 9.4 ตามล าดบั และมี
ก าไรสุทธต่ิอหุน้ข ัน้พืน้ฐานจ านวน 0.27 บาทต่อหุน้ และ 0.32 บาทต่อหุน้ ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2561 
ตามล าดบั โดยค านวณจากจ านวนหุน้สามญัที ่786,300,000 หุน้ ส าหรบัปี 2562 และ 600,000,000 หุน้ส าหรบัปี 2561 

ซึ่งหากปรบัปรุงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการบนัทกึผลกระทบตาม 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 บรษิทัฯ จะมกี าไรส าหรบังวด (สุทธดิว้ยภาษ)ี จ านวน 232.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
อตัราก าไรส าหรบังวดทีร่อ้ยละ 10.9. 
 
 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ลา้นบาท) ณ 30 กนัยำยน 2562 ณ 31 ธนัวำคม 2561 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 
  รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,770.3 2,048.9 -13.6 
  รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 2,900.1 2,375.4 22.1 
รวมสินทรพัย ์ 4,670.4 4,424.3 5.6 
  รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 554.5 448.8 23.5 

    รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 134.5 102.2 31.6 
รวมหนี้สนิ 689.0 551.0 25.0 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,981.4 3,873.3 2.8 
รวมหรน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหรุ้น 4,670.4 4,424.3 5.6 

 

1. สินทรพัย ์

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 1,770.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13.6 จาก 2,048.9 ลา้นบาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราว จ านวน 539.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 33.0 เนื่องจากการ
ขายเงนิลงทุนเพื่อน าเงนิดงักล่าวไปใช้จ่ายในโครงการอาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล, Home Office และการจ่ายเงนิปันผล รวมไปถงึ
การเปลีย่นแปลงเงนิฝากธนาคารจากระยะยาวเป็นระยะสัน้  ซึง่ท าใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้จ านวน  237.5 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนจ านวน 2,900.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.1 จาก 2,375.4 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของทรพัยส์นิระหว่างการก่อสรา้ง 525.0 ลา้นบาท (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.6) 
จากงานก่อสรา้งโครงการอาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และ Home Office  

 
2.   หรน้ีสิน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน  2562  บรษิทัฯ มหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 554.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.5 จาก 448.8 ลา้นบาท ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึ้นของเจา้หนี้ค่าซื้อทรพัย์สนิระหว่างด าเนินการ ทีเ่กดิจากงานก่อสร้างโครงการ
อาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และ Home Office, เงนิประกนัผลงาน และภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 

ณ วนัที ่30 กนัยายน  2562  บรษิทัฯ มหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 134.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.6 จาก 102.2 ลา้นบาท 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการบนัทกึประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนักงานเพิม่ขึ้นตามพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 เป็นจ านวนเงนิ 27.6 ลา้นบาท 

 
3. ส่วนของผูถ้ือหรุ้นรวม 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 3,981.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.8 จาก 3,873.3 ลา้นบาท ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลก าไรส าหรบัส าหรบังวดเกา้เดอืนของปีนี้ หกัลบดว้ยการจ่ายเงนิปันผล 
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งบกระแสเงินสด  

งบกระแสเงินสด 
(ลา้นบาท) 

งวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน  
2562 2561 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 406.8 366.7 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (58.0) 164.2 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (111.4) (505.1) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 237.5 25.8 

 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 406.8 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 40.1 ลา้นบาท จาก 366.7 ลา้นบาท ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากผลการด าเนินงานที่
เพิม่ขึน้ และเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นทีเ่พิม่ขึน้ 

 
งวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปจากกจิกรรมลงทุนจ านวน 58.0 ลา้นบาท ลดลง 222.2 

ลา้นบาท จากเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 164.2 ลา้นบาท ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 โดยมสีาเหตุหลกั
จากการใชจ้่ายซื้อส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ งานโครงการต่างๆ และจากการจ่ายเงนิสดสุทธิใชไ้ปส าหรบัการซื้อทรพัย์สนิและจ่าย
ช าระหนี้ค่างานก่อสรา้งเพิม่มากขึน้  

 
งวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 111.4 ลา้นบาท เทยีบกบั

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 505.1 ล้านบาท ในงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 เนื่องมาจากการจ่ายเงนิปันผลที่
ลดลงจากปีทีแ่ลว้ 

 
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
งวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน  

 2562 2561 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)   
  อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 3.2 0.6 
  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  52.5 49.1 
  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  42.0 40.5 
  ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่  56.0 57.3 
  วงจรเงนิสด (Cash Cycle)  38.5 32.2 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratio) 
  อตัราก าไรขัน้ตน้ 30.8 31.0 
  อตัราก าไรสุทธ ิ  9.9  9.4 
  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  6.2 14.5 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์  4.8 10.5 
อตัรำส่วนวิเครำะหรน์โยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio)   
  อตัราส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.17 0.52 
  อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.00 0.00 
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จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 
บริษทั โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหรำชน) 

 
 
 

นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 
กรรมการผูอ้ านวยการ 


