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ที ่PR9-LA63-032 
 
 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2563 
 

เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ จากงบ
การเงนิประจ าปี 2562 ของบรษิทัฯ ดงันี้ 
 
บทสรปุ 

 
ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปีทีผ่่านมานัน้ มแีนวโน้มชะลอการเตบิโตลงอย่างชดัเจน จากผลกระทบของเศรษฐกจิโลกที่ชะลอตวั

มากกว่าที่คาดการณ์ ผลกระทบจากสงครามการคา้ระหว่างประเทศในหลายๆ ภูมภิาค และการแขง็ค่าขึน้อย่างรวดเรว็ของค่าเงนิบาท ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคบรกิารการท่องเทีย่ว ทีเ่ป็นเสมอืนหนึ่งเครื่องยนต์ทีส่ าคญัส าหรบัขบัเคลื่อนเศรฐกจิไทย ปัจจยัเชงิ
ลบต่างๆ เหล่านี้ ก็มผีลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมโรงพยาบาลอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ ท าให้บรษิัทฯ ต้องมกีารปรบักลยุทธ์เชิงรุกมาก
ยิง่ขึน้ เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานมกีารเตบิโตทัง้ในเชงิปรมิาณและในเชงิคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งผลประกอบการที่ผ่านมา บรษิทัฯ มรีายได้รวมในปี 2562 จ านวน 2,889.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.7 จาก 2,733.5 ล้าน
บาท ในปี 2561 และมกี าไรส าหรบัปี 2562 จ านวน 284.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 80.9 เมื่อเทยีบกบัก าไรส าหรบัปี 2561 จ านวน 157.2 
ลา้นบาท  

 
งบก ำไรขำดทุน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                     2562                      2561 

   รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 1,584.2 1,494.3 6.0 
   รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 1,264.3 1,206.8 4.8 
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,848.5 2,701.1 5.5 
รายไดอ้ื่น 41.2 32.4 26.9 
รำยไดร้วม 2,889.7 2,733.5 5.7 
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แบ่งประเภทของรำยไดจ้ำกกิจกำรโรงพยำบำล 

 
 (ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

แบ่งตำมสดัส่วน 

              2562               2561 2562 2561 
รำยได้ตำมสญัชำติ 
   กลุ่มลูกคา้คนไทย 2,404.1 2,306.2 4.2 84% 85% 
   กลุ่มลูกคา้ต่างชาต ิ 444.4 395.0 12.5 16% 15% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,848.5 2,701.1 5.5 100% 100% 
      

รำยได้ตำมประเภทกำรช ำระเงิน      
   กลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเอง 2,105.1 2,046.3 2.9 74% 76% 
   กลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพ 581.2 505.7 14.9 20% 19% 
   กลุ่มลูกคา้บรษิทัคู่สญัญา 162.2 149.2 8.7 6% 5% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,848.5 2,701.1 5.5 100% 100% 

 
ส าหรบัปี 2562 บรษิัทฯ มรีายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,848.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จาก 2,701.1 ล้านบาท ในปี 

2561 
โดยรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.0 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นการปรบัเพิม่ขึน้ทัง้ปรมิาณผูป่้วย

นอกและรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัง้ทีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีก่ลุ่มลูกคา้ผูป่้วยใน แมว้่าจะมปีรมิาณผูป่้วยใน (Admission Volume) ลดลง แต่รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
การรกัษาจากกลุ่มผูป่้วยในก็ยงัคงเพิม่ขึ้น จากกลุ่มผูป่้วยที่ต้องการการรกัษาพยาบาลที่มคีวามซบัซ้อนสูง โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยในส่วน
ของหอผูป่้วยวกิฤตที่ยงัมอีตัราครองเตยีงค่อนขา้งสูง ท าใหร้ายไดร้วมของกลุ่มผูป่้วยในยงัคงเตบิโตรอ้ยละ 4.8 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน 

ในส่วนของรายได้จากกลุ่มลูกค้าชาวไทยเตบิโตรอ้ยละ 4.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะที่รายได้จากกลุ่มลูกค้า
ชาวต่างชาตยิงัมกีารเตบิโตสงู ทีอ่ตัรารอ้ยละ 12.5 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลใหส้ดัส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ต่างชาตติ่อรายได้
จากกจิการโรงพยาบาลของปี 2562 นี้ยงัคงเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 16 จากรอ้ยละ 15 ของสดัส่วนปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมอื
ของเครอืข่ายความร่วมมอืทางการแพทย์ รวมถงึการท าการตลาดทัง้ทางตรงและทางออ้มผ่านตวัแทนในประเทศนัน้ๆ ซึ่งรายได้จากกลุ่ม
ลูกคา้ต่างชาตใิน 3 อนัดบัแรกยงัคงเป็น เมยีนม่า, จนี และ กมัพชูา เช่นเดมิ 

หากแบ่งรายได้ตามประเภทการช าระเงนิจะพบว่า สดัส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่ช าระเงนิเองยงัคงเป็นสดัส่วนมากสุด แต่
แนวโน้มกลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพและบรษิทัคู่สญัญา ยงัคงมแีนวโน้มการเตบิโตทีม่ากกว่า ซึง่เป็นผลมาจากการท ากจิกรรรมทางการตลาด
ทัง้กบักลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพและกลุ่มลูกคา้บรษิทัคู่สญัญา อย่างต่อเนื่อง 
 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                    2562                  2561 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 1,972.3 1,864.2 5.8 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล (รอ้ยละ) 69.2 69.0  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 569.8 541.8 5.2 
     สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ) 19.7 19.8  
ผลประโยชน์ทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์                   - 111.9 - 

       สดัส่วนต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ)          -           4.1 
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ส าหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มตีน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 1,972.3 ล้านบาท หรอื
คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 69.2 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.8 จาก 1,864.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้าก
กจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 69.0 ส าหรบัปี 2561 โดยสาเหตุที่ท าใหส้ดัส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิม่ขึน้ ส่วนหนึ่งมาจากการ

บนัทกึค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า จากผลกระทบตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 25621 จ านวน 15.5 ลา้นบาท 
หากไม่รวมรายการดงักล่าวบรษิัทฯ มตี้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 

1,956.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.0 ซึ่งเพิม่ขึ้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกบัรายได้จากกจิการโรงพยาบาลที่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 และสดัส่วนต่อ
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลคดิเป็นรอ้ยละ 68.7 

และส าหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 569.8 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.7 เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5.2 จาก 541.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.8 ในปี 
2561  

อย่างไรก็ด ีส าหรบัปี 2561 บรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า2 (Non-recurring items) จ านวน 
30.9 ล้านบาท ได้แก่ การบนัทกึภาระผูกพนัสวสัดกิารพนักงานครัง้แรกที่เกีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลส าหรบักรรมการและ/หรอื
ผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูก้่อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ค่าทีป่รกึษา ค่าใชจ้่ายส าหรบัการเตรยีมตวัเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นตน้ เมื่อเทยีบกบังวดปี 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่ไม่เกดิขึน้เป็นประจ า จากการ
บนัทกึผลกระทบตาม พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 25621 จ านวน 12.1 ลา้นบาท 

ซึง่หากปรบัปรุงค่าใช้จ่ายดงักล่าวแล้ว บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารส าหรบัปี 2562 ที่ปรบัปรุงแล้ว เท่ากบั 557.7 
ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 19.3 เทียบกบัค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารส าหรบัปี 2561 ที่ปรบัปรุงแล้วเท่ากบั 
510.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 18.7 
 

 
 (ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ)                     2562                     2561 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 347.6 215.7 61.1 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 163.6 155.8 5.0 
EBITDA 511.2 371.5 37.6 
     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 17.7 13.6  
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 63.2 58.5 8.0 
ก ำไรส ำหรบังวด 284.5 157.2 80.9 

     อตัราก าไรส าหรบังวด (รอ้ยละ) 9.8 5.8  
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 275.7 172.0 60.3 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 786,300,000 634,733,973  
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท) 0.36 0.25  

    
 

1 พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 ประกาศก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เติมกรณีนายจ้างเลกิจา้ง ส าหรบัลูกจา้งซึ่งท างานตดิต่อกนั
ครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้สีทิธไิด้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วนั มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมี
ผลกระทบใหบ้รษิทัฯ มหีนี้สนิส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ขึน้ และรบัรูต้น้ทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 

2 คา่ใชจ้่ายจากรายการทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) ในปี 2561 ประกอบดว้ย  
(1) ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีซึ่งไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ โดยปรบัปรุงเต็มจ านวน ได้แก่ 

ผลประโยชน์จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ 111.9 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญจ านวน 5.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการบนัทึกภาระผูกพนัสวสัดกิาร
พนักงาน ครัง้แรกที่เกี่ยวขอ้งกับสวสัดกิารรกัษาพยาบาลส าหรบักรรมการและ/หรอืผู้บรหิารที่เป็นผู้ก่อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 8.5 ลา้นบาท  

(2) รายจ่ายซึ่งรวมในการค านวณก าไรสุทธ ิโดยปรบัปรุงด้วยมูลค่าหลงัภาษีเงนิได ้ได้แก่ ค่าที่ปรกึษาส าหรบัการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ จ านวน 3.8 ลา้นบาท ค่าที่ปรกึษาอื่นๆ จ านวน 6.4 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นที่ไม่สามารถหกักบัส่วนเกนิ
มลูค่าหุน้สามญั 4.6 ลา้นบาท และค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกู ้2.1 ลา้นบาท  

ซึง่จากการค านวณรายการปรบัปรุงขา้งตน้ส าหรบัปี 2561 มลูค่ารวมทัง้หมดก่อนภาษเีงนิไดเ้ท่ากบั 142.8 ลา้นบาท และหลงัภาษเีงนิไดเ้ท่ากบั 139.5 ลา้นบาท 
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ส าหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มกี าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) จ านวน 
511.2 ล้านบาท ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.6 จาก 371.5 ล้านบาท ของปี 2561 หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากบัรอ้ยละ 
17.7 จากรอ้ยละ 13.6 ส าหรบัปี 2562 และ 2561 ตามล าดบั 

ซึ่งหากปรบัปรุงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) ส าหรบัปี 2562 และ 2561 บรษิทัฯ จะมกี าไรก่อนหกั
ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) จ านวน 538.8 ล้านบาท และ 514.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 18.6 และรอ้ยละ 18.8 ตามล าดบั 

ส าหรบัปี 2562 บรษิัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้เท่ากับ 63.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 จาก จ านวน 58.5 ล้านบาท ในปี 
2561 

บรษิัทฯ มีก าไรส าหรบัปี 2562 เท่ากบั 284.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.9 จาก 157.2 ล้านบาท ของปี 2561 หรอืคิดเป็น
อตัราก าไรรอ้ยละ 9.8 และรอ้ยละ 5.8 ตามล าดบั และมกี าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานจ านวน 0.36 บาทต่อหุ้น และ 0.25 บาทต่อหุ้น ส าหรบัปี 
2562 และ 2561 ตามล าดบั โดยค านวณจากจ านวนหุน้สามญัที ่786,300,000 หุน้ ส าหรบัปี 2562 และ 634,733,973 หุน้ส าหรบัปี 2561 

ซึ่งในปี 2562 หากปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้น เป็นประจ า (Non-recurring items) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการบันทึก
ผลกระทบตาม พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 บรษิทัฯ จะมกี าไรส าหรบัปี (สุทธิด้วยภาษี) จ านวน 306.6 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรที่รอ้ยละ 10.6 เทียบกับปี 2561 ที่ได้ปรบัปรุงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า (Non-recurring items) แล้ว 
บรษิทัฯ จะมกี าไรส าหรบัปี (สุทธดิว้ยภาษ)ี จ านวน 296.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรทีร่อ้ยละ 10.9. 
 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ลา้นบาท) ณ 31 ธนัวำคม 2562 ณ 31 ธนัวำคม 2561 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 
  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,643.1 2,048.9 -19.8 
  รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 3,073.5 2,375.4 29.4 
รวมสินทรพัย ์ 4,716.6 4,424.4 6.6 

  รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 523.0 448.8 16.5 
    รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 154.6 102.2 51.3 
รวมหนี้สนิ 677.6 551.0 23.0 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,039.0 3,873.3 4.3 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,716.6 4,424.4 6.6 

 

1. สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 1,643.1 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 19.8 จาก 2,048.9 ล้านบาท 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราว จ านวน 837.4 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 51.2 เนื่องจากการ
ขายเงนิลงทุนเพื่อน าเงนิดงักล่าวไปใช้จ่ายในโครงการอาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล, Home Office และการจ่ายเงนิปันผล รวมไปถึง
การเปลีย่นแปลงเงนิฝากธนาคารจากระยะยาวเป็นระยะสัน้  ซึง่ท าใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้จ านวน 408.3 ลา้นบาท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนจ านวน 3,073.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.4 จาก 2,375.4 ล้าน
บาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึ้นของรายการที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 726.3 ล้านบาท เพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 34.0 ซึง่ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จาก ทรพัยส์นิระหว่างการก่อสรา้งจากโครงการอาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และ Home Office 

 
2.   หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ มหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 523.0 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 16.5 จาก 448.8 ล้านบาท ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อทรพัย์สนิระหว่างด าเนินการ ที่เกดิจากงานก่อสร้างโครงการ
อาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และ Home Office, เงนิประกนัผลงาน และภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 154.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 51.3 จาก 102.2 ลา้นบาท ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากรายการส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิม่ขึน้จ านวน 52.4 ลา้นบาท 
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3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 4,039.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.3 จาก 3,873.3 ล้านบาท ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรจากการด าเนินงาน สุทธดิว้ยการจ่ายเงนิปันผลและการปรบัปรุงทาง
บญัชขีองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 

งบกระแสเงินสด  

งบกระแสเงินสด 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปี ส้ินสุด ณ 31 ธนัวำคม 
2562 2561 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 490.0 479.6 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 29.8 (1,988.1) 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (111.6) 1,494.2 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 408.3 (14.3) 

 

ส าหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 490.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 10.4 ล้านบาท จาก 479.6 
ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากผลการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ 

 

ส าหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมลงทุนจ านวน 29.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2,017.9 ล้านบาท จากปี 2561 ที่
มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 1,988.1 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว, การใช้จ่ายซื้อส่วนปรบัปรุงอาคาร
และอุปกรณ์ งานโครงการต่างๆ และจ่ายเงนิล่วงหน้าค่าซื้อสนิทรพัยท์ีเ่พิม่มากขึน้ 

 

ส าหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 111.6 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการจ่ายเงนิปันผล เทยีบกบั 
บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,494.2 ลา้นบาท ในปี 2561 เนื่องมาจากไดร้บัเงนิสดสุทธจิากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน สุทธิ
ดว้ยค่าใชจ้่ายจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนและการจ่ายเงนิปันผล 

 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
ส ำหรบัปี ส้ินสุด ณ 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)   
  อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 3.1 4.6 
  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  21.1 19.9 
  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  8.4 8.0 
  ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่  23.1 22.4 
  วงจรเงนิสด (Cash Cycle)  6.4 5.4 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratio) 
  อตัราก าไรขัน้ตน้ 30.8 31.0 
  อตัราก าไรสุทธ ิ 9.8 5.8 
  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 7.2 5.3 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 6.2 4.3 
อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio)   
  อตัราส่วนหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.17 0.14 
  อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ - - 

 
 



 
 
 
 

 

 

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 

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 
บริษทั โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
 

นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 
กรรมการผูอ้ านวยการ 


