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ที ่PR9-LA63-071 
 
 

วนัที ่14 พฤษภาคม 2563 
 
 

เรื่อง  ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563  
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ จากงบ
การเงนิงบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 ของบรษิทัฯ ดงันี้ 
 
บทสรปุ 

 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้งขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการ

ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมผีลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามทางฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ก็ได้ติดตามความ
คบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมนิผลกระทบที่อาจเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ผลประกอบการทีผ่่านมา บรษิทัฯ มรีายไดร้วมในไตร
มาส 1 ปี 2563 จ านวน 666.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4 จาก 704.3 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 และมีก าไรส าหรบัไตรมาส 1 ปี 
2563 จ านวน 37.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 56.6 เมื่อเทยีบกบัก าไรส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 จ านวน 86.1 ลา้นบาท 

 
 

งบก ำไรขำดทุน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                     2563                      2562 

    รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 372.2 374.3 -0.6 
    รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 286.7 320.9 -10.7 
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 658.9 695.2 -5.2 
    รายไดอ้ื่น 7.2 9.1 -20.8 
รำยไดร้วม 666.1 704.3 -5.4 
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แบ่งประเภทของรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 

 
 (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนำคม 

เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

แบ่งตำมสดัส่วน 

              2563               2562 2563 2562 
รำยได้ตำมสญัชำติ 
   กลุ่มลูกคา้คนไทย 554.8 589.5 -5.9 84% 85% 
   กลุ่มลูกคา้ต่างชาต ิ 104.1 105.8 -1.6 16% 15% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 658.9 695.2 -5.2 100% 100% 
      

รำยได้ตำมประเภทกำรช ำระเงิน      
   กลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเอง 489.7 527.6 -7.2 74% 76% 
   กลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพ 141.4 137.5 +2.9 22% 20% 
   กลุ่มลูกคา้บรษิทัคู่สญัญา 27.8 30.1 -7.8 4% 4% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 658.9 695.2 -5.2 100% 100% 

 
ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิทัฯ มรีายได้จากกจิการโรงพยาบาล 658.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.2 จาก 695.2 ล้านบาท ใน

ไตรมาส 1 ปี 2562 
โดยบรษิทัฯ มรีายได้จากกลุ่มผูป่้วยนอก ใกล้เคยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งแมว้่าปรมิาณผูป่้วยนอกจะลดลงเลก็น้อยจาก

สถานการณ์โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 แต่รายได้เฉลีย่ต่อการรกัษาจากกลุ่มผูป่้วยนอกที่เพิม่ขึน้กย็งัสามารถท าใหร้ายไดโ้ดยรวมจาก
กลุ่มผูป่้วยนอกอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่กลุ่มลูกค้าผูป่้วยในจะได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ
มากกว่า จ านวนอตัราการใช้เตยีงผูป่้วยในเฉลีย่ต่อวนั (IPD Average Daily Census) ลดลง แต่รายไดเ้ฉลีย่ต่อการรกัษาจากกลุ่มผูป่้วยใน
สงูขึน้จากเคสทีม่กีารรกัษาซบัซอ้น ท าใหร้ายไดร้วมของกลุ่มผูป่้วยในลดลงรอ้ยละ 10.7 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 
ในส่วนของรายได้จากกลุ่มลูกค้าชาวไทยลดลงรอ้ยละ 5.9 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่รายได้จากกลุ่มลูกค้า

ชาวต่างชาตกิ็ลดลงเล็กน้อยรอ้ยละ 1.6 เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เหตุที่ได้รบัผลกระทบน้อยกว่าเนื่องจากกลุ่มลูกค้าชาวจีน
ยงัคงมกีารเติบโตที่ค่อนขา้งดี ส่งผลให้สดัส่วนรายได้จากลูกค้าต่างชาติต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 นี้
เพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ 16 จากร้อยละ 15 ของสดัส่วนช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งรายได้จากกลุ่มลูกค้าต่างชาติใน 3 อนัดบัแรกยงัคงเป็น
ประเทศสหภาพเมยีนมา่, จนี และ กมัพชูา ตามล าดบั เช่นเดมิ 

 
หากแบ่งรายได้ตามประเภทการช าระเงนิจะพบว่า สดัส่วนรายได้จากกลุ่มลูกคา้ที่ช าระเงนิเองและกลุ่มลูกค้าบรษิัทคู่สญัญา

ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โรคตดิเชือ้ดงักล่าว ท าใหร้ายไดล้ดลง ซึง่ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมโรค อาทเิช่น การจ ากดั
การเดินทาง การปิดเมือง รวมถึงมาตรการการท างานจากที่บ้าน (Work from home) ของหลายๆ บรษิัท ในขณะที่กลุ่มลูกค้าประกัน
สุขภาพยงัคงเป็นกลุ่มเดยีวทีส่ามารถเตบิโตได ้จากแนวโน้มทศิทางการใชส้ทิธปิระกนัสุขภาพทีม่ากขึน้ 

 
 

  ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
  (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                    2563                  2562 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 487.9 470.4 +3.7 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล (รอ้ยละ) 74.0 67.7  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 137.7 130.1 +5.8 
     สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ) 20.7 18.5  
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ส าหรบัในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิทัฯ มตี้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 487.9 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลรอ้ยละ 74.0 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.7 จาก 470.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อ
รายได้จากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 67.7 ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 โดยสาเหตุทีท่ าใหส้ดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลเพิม่ขึน้ 
ส่วนหนึ่งมาจาก บรษิัทฯ มรีายได้ที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบางรายการ อาทิ ค่าตอบแทนพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์เป็น
ค่าใชจ้่ายคงที ่รวมถงึค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงเครื่องมอืทางการแพทยบ์างประเภททีถ่งึรอบการบ ารุงรกัษาตามระยะเวลา 

 
และส าหรบัในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 137.7 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 20.7 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.8 จาก 130.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 
18.5 ในไตรมาส 1 ปี 2562 โดยสาเหตุที่ท าใหส้ดัส่วนต่อรายได้รวมของโรงพยาบาลเพิม่ขึน้ ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การรายงานทางเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ท าใหบ้รษิทัฯ มกีารประมาณการรายการหนี้สงสยัจะสญูเพิม่มากขึน้ รวมถงึบนัทกึรายการ
ขาดทุนจากการลงทุน สบืเนื่องมาจากมลูค่าของหน่วยลงทุนจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราวทัง้หมดในไตรมาสนี้ น้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน
เมื่อตอนตน้งวด ซึง่บนัทกึก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนไปแลว้ในส่วนของก าไรสะสม 

 
 

 
   (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ)                     2563                     2562 

 ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 
    สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ)  

40.5 
6.1 

103.8 
14.7 

-61.0 
 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 
EBITDA 
     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

 

43.5 
84.0 
12.6 

39.6 
143.4 
20.4 

+9.8 
-41.4 

 
 ตน้ทุนทางการเงนิ 
 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 

0.1 
3.0 

- 
17.6 

 
-82.9 

 ก ำไรส ำหรบังวด 37.3 86.1 -56.6 

      อตัราก าไรส าหรบังวด (รอ้ยละ) 5.6 12.2  
 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 37.3 88.1 -57.6 
 จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 786,300,000 786,300,000  
 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท) 0.05 0.11  

 
   

 

ส าหรบัในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิัทฯ มีก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
(EBITDA) จ านวน 84.0 ลา้นบาท ปรบัลดลงรอ้ยละ 41.4 จาก 143.4 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อ
รายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 12.6 จากรอ้ยละ 20.4 ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2562 ตามล าดบั 

 
ส าหรบัในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเท่ากบั 0.1 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก ในขณะทีบ่รษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบัในไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 3.0 
ลา้นบาท 

 
บรษิทัฯ มกี าไรส าหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 37.3 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 56.6 จาก 86.1 ล้านบาท ในงวดไตรมาส 1 

ปี 2562 หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 5.6 และรอ้ยละ 12.2 ตามล าดบั และมกี าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานจ านวน 0.05 บาทต่อหุ้น และ 0.11 
บาทต่อหุน้ ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2562 ตามล าดบั 
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ลา้นบาท) ณ 31 มีนำคม 2563 ณ 31 ธนัวำคม 2562 
เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,448.6 1,643.1 -11.8 
  รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 3,375.5 3,073.5 +9.8 
รวมสินทรพัย ์ 4,824.1 4,716.6 +2.3 

  รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 588.2 523.0 +12.5 
    รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 162.3 154.6 +4.9 
รวมหนี้สนิ 750.5 677.6 +10.8 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,073.6 4,039.0 +0.9 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,824.1 4,716.6 +2.3 

 

 

1. สินทรพัย ์

วนัที่ 31 มนีาคม 2563 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 1,448.6 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 11.8 จาก 1,643.1 ล้านบาท ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ขณะทีบ่รษิทัฯ มรีายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้เป็น 1,255.5 ลา้นบาท ณ 31 มนีาคม 2563 จาก 631.8 ล้านบาท 
ณ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราวจ านวน 799.2 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะในตลาดการลงทุนไม่
เอือ้ต่อการลงทุนต่อ และน าเงนิดงักล่าวส่วนหนึ่งไปใชจ้่ายในโครงการอาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และอาคารออฟฟิศ  

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนจ านวน 3,375.5 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 9.8 จาก 3,073.5 ล้าน
บาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึ้นของรายการที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 310.6 ล้านบาท เพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 10.8 ซึง่ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จาก ทรพัยส์นิระหว่างการก่อสรา้งจากโครงการอาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และอาคารออฟฟิศ 

 
2.   หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บรษิัทฯ มีหนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 588.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 12.5 จาก 523.0 ล้านบาท ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อทรพัย์สนิระหว่างด าเนินการ ที่เกดิจากงานก่อสร้างโครงการ
อาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และอาคารออฟฟิศ, เงนิประกนัผลงาน และภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย รวมถงึมกีารบนัทกึหนี้สนิหมุนเวยีนตาม
สญัญาเช่าจ านวน 3.6 ลา้นบาท จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่ามาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 บรษิัทฯ มหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 162.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.9 จาก 154.6 ล้านบาท ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากรายการส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ขึน้จ านวน 3.7 ล้านบาท รวมถงึมกีาร
บนัทกึหนี้สนิหมุนไม่เวยีนตามสญัญาเช่าจ านวน 3.8 ล้านบาท จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่ามา
ถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก 

 
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุ้นจ านวน 4,073.6 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.9 จาก 4,039.0 ล้านบาท ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมในส่วนทีย่งัไม่จดัสรร เนื่องจากก าไรจากการด าเนินงาน และผล
จากการรายงานผลกระทบสุทธขิองเงนิลงทนุตราสารหนี้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก 
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งบกระแสเงินสด  

งบกระแสเงินสด 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด ณ 31 มีนำคม 
2563 2562 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 105.8 151.9 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 518.8 (149.2) 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (0.9) (0.6) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 623.7 2.0 

 
 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 105.8 ล้านบาท 

ลดลง 46.1 ล้านบาท จาก 151.9 ล้านบาท ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากผลการด าเนินงานที่
ลดลง 
 

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 518.8 ล้านบาท 
เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้น 668.0 ล้านบาท จากงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562 ที่มเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุน 149.2 ล้าน
บาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการไดร้บักระแสเงนิสดจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขายสุทธ ิ795.5 ลา้นบาท สุทธดิว้ยกระแสเงนิสดใช้ไป
ในการซื้อสินทรพัย์ถาวรจ านวน 154.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 42.0 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และการจ่ายช าระหนี้ค่าซื้อ
สนิทรพัยถ์าวรจ านวน 111.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 96.9 ลา้นบาท ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
 

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิจ านวน 0.9 ล้านบาท 
เปลี่ยนแปลงเลก็น้อย เมื่อเทยีบกบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562 ที่มเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 0.6 ล้าน
บาท 

 
 งวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม  
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 2563 2562 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง   
  อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 2.5 4.0 
  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  17.8 18.1 
  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  10.1 8.3 
  ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่  20.9 20.5 
  วงจรเงนิสด (Cash Cycle)  7.1 5.9 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratio) 
  อตัราก าไรขัน้ตน้ 29.2 31.4 
  อตัราก าไรสุทธ ิ 8.3 6.9 
  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 6.0 6.8 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 5.1 5.1 
อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio)   
  อตัราส่วนหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.2 0.2 
  อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.0 0.0 

 
หมายเหตุ: ใชข้อ้มลูจากงบการเงนิซึง่ถูกปรบัเป็นตวัเลขเตม็ปี (Annualized) โดยใชต้วัเลขในไตรมาสปัจจุบนั บวกดว้ยขอ้มลูยอ้นหลงัอกี 3 ไตรมาสล่าสุด 
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จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 
บริษทั โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) 
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