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ที ่PR9-LA63-112 
 
 

วนัที ่11 สงิหาคม 2563 
 

 
เรื่อง  ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดอืนและงวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่
 30 มถิุนายน 2563 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ จากงบ
การเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดอืนและงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 ของบรษิทัฯ ดงันี้  
 
บทสรปุ 

 
สถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรสั ทีปั่จจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิและมี

ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมทัง้มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบรษิัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกบัรายได้จากการ
ประกอบกจิการโรงพยาบาลซึ่งส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน ดงันัน้ฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ต้องมี
การปรบักลยุทธ ์เพื่อพยายามรกัษาผลการด าเนินงานใหก้ลบัมาทัง้ในเชงิปรมิาณและในเชงิคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ซึง่ผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิทัฯ มรีายได้รวมจ านวน 524.3 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 22.9 จาก 679.8 ลา้นบาท 
ในไตรมาส 2 ปี 2562 และมกี าไรส าหรบังวดไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 11.4 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 68.2 เมื่อเทยีบกบัก าไรส าหรบังวด
ไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวน 35.7 ลา้นบาท 

ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2563 บรษิัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 1,190.4 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 14.0 จาก 
1,384.1 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2562 และมกี าไรส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2563 จ านวน 
48.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 60.0 จาก 121.8 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 
 
งบก ำไรขำดทุน 
 

1. ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                     2563                      2562 

    รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 271.2 376.0 -27.9 
    รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 244.2 294.7 -17.1 
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 515.4 670.7 -23.1 
    รายไดอ้ื่น 8.9 9.1 -2.2 
รำยไดร้วม 524.3 679.8 -22.9 
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แบ่งประเภทของรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 

 
 (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถนุำยน 

เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

แบ่งตำมสดัส่วน 

              2563               2562 2563 2562 
รำยได้ตำมสญัชำติ 
   กลุ่มลูกคา้คนไทย 481.7 561.1 -14.1 93% 84% 
   กลุ่มลูกคา้ต่างชาต ิ 33.7 109.6 -69.2 7% 16% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 515.4 670.7 -23.1 100% 100% 
      

รำยได้ตำมประเภทกำรช ำระเงิน      
   กลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเอง 397.3 507.8 -21.8 77% 76% 
   กลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพ 100.6 132.9 -24.3 20% 20% 
   กลุ่มลูกคา้บรษิทัคู่สญัญา 17.5 30.0 -41.6 3% 4% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 515.4 670.7 -23.1 100% 100% 

 
ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิทัฯ มรีายได้จากกิจการโรงพยาบาล 515.4 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 23.1 จาก 670.7 ล้านบาท 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 
โดยบรษิทัฯ มรีายได้จากกลุ่มผูป่้วยนอกลดลงรอ้ยละ 27.9 เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากจ านวนผูป่้วยนอกที่

ลดลงรอ้ยละ 28.9 เป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อการรกัษาจากกลุ่มผูป่้วยนอก มกีาร
ปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อยทีอ่ตัรารอ้ยละ 0.8 ขณะทีก่ลุ่มลูกคา้ผูป่้วยในจะได้รบัผลกระทบน้อยกว่า จ านวนอตัราการใชเ้ตยีงผูป่้วยในเฉลีย่ต่อวนั 
(IPD Average Daily Census) ลดลงรอ้ยละ 24.8 แต่รายได้เฉลีย่ต่อการรกัษาจากกลุ่มผูป่้วยในสงูขึน้จากเคสที่มกีารรกัษาซบัซ้อน ส่งผล
ใหร้ายไดข้องกลุ่มผูป่้วยในลดลงเพยีงรอ้ยละ 17.1 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ในส่วนของรายได้จากกลุ่มลูกคา้ชาวไทยลดลงรอ้ยละ 14.1 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะที่รายได้จากกลุ่มลูกค้า
ชาวต่างชาตกิ็ลดลงรอ้ยละ 69.2 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากผลกระทบจากการปิดประเทศส่งผลใหก้ารเดนิทางเขา้ประเทศ
ของผูป่้วยจากต่างชาตไิม่สามารถท าได้ เหลอืเพยีงลูกคา้ต่างชาตทิีย่งัอาศยัอยู่ในประเทศเท่านัน้ ส่งผลใหส้ดัส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ต่างชาติ
ต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 นี้ ลดลงเป็นรอ้ยละ 7 จากรอ้ยละ 16 ของสดัส่วนช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมี
รายไดจ้ากลุ่มลูกคา้ชาวจนี ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวจนีทีอ่าศยัอยู่ในประเทศ ขึน้มาเป็นอนัดบัแรกแทนกลุ่มลูกคา้จากเมยีนม่า เนื่องจากไม่
สามารถเดนิทางเขา้มารกัษาได ้

หากแบ่งรายได้ตามประเภทการช าระเงนิจะพบว่า สดัส่วนรายได้จากทุกกลุ่มลูกคา้ต่างได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โรคตดิ
เชื้อดงักล่าว ท าใหร้ายได้ลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมโรค การจ ากดัการเดนิทาง การปิดเมอืง รวมถงึมาตรการการ
ท างานจากทีบ่า้น (Work from home) ของหลายๆ บรษิทั  
 

  ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
  (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                    2563                  2562 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 396.8 489.2 -18.9 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล (รอ้ยละ) 77.0 72.9  
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 116.7 147.5 -20.9 
     สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ) 22.3 21.7  
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ส าหรบัในไตรมาส 2 ปี 2562 บรษิัทฯ รายงานต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 
489.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 72.9 อย่างไรก็ตามในไตรมาส 2 ปี 2562 มีการบันทึก
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกดิขึน้เป็นประจ า จากผลกระทบตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 25621 จ านวน 15.5 ล้านบาท ท าให้
บรษิัทฯ มตี้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาลที่ไม่รวมรายการดงักล่าว (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) ในไตรมาส 2 ปี 2562 
เท่ากบั 473.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลร้อยละ 70.6 และเมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิัทฯ 
รายงานต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 396.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จาก
กจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 77.0 โดยสาเหตุทีท่ าใหส้ดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลเพิม่ขึน้ ส่วนหนึ่งมาจาก บรษิทัฯ มรีายได้จาก
กจิการโรงพยาบาลที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบางรายการ อาทิ ค่าตอบแทนพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงค่าตอบแทน
แพทยบ์างส่วนทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายคงที ่ 

และส าหรบัในไตรมาส 2 ปี 2562 บรษิทัฯ รายงานค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 
147.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 21.7 อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 2 ปี 2562 มกีารบนัทกึค่าใช้จ่ายที่ไม่เกดิขึน้เป็น
ประจ า จากผลกระทบตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 จ านวน 12.1 ล้านบาท ท าใหบ้รษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิารที่ไม่รวมรายการดงักล่าว (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) ในไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 135.4 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
สดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 19.9 และเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิทัฯ รายงานค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 
(รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 116.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 22.3 โดยสาเหตุที่ท าใหส้ดัส่วนต่อ
รายไดร้วมของโรงพยาบาลเพิม่ขึน้ ส่วนหนึ่งมาจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ท าใหบ้รษิทัฯ 
มกีารประมาณการรายการหนี้สงสยัจะสญูเพิม่มากขึน้ 3.7 ลา้นบาท 
 

 
   (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ)                     2563                     2562 

 ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 
    สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ)  

10.8 
2.1 

43.1 
6.3 

-75.0 
 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 
EBITDA 
     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

 

44.4 
55.2 
10.5 

40.8 
83.9 
12.3 

+8.8 
-34.3 

 
 ตน้ทุนทางการเงนิ 
 รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้

(0.0) 
0.6 

- 
(7.4) 

 
+108.6 

 ก ำไรส ำหรบังวด 11.4 35.7 -68.2 

      อตัราก าไรส าหรบังวด (รอ้ยละ) 2.2 5.2  
 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 11.4 38.1 -70.2 
 จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 786,300,000 786,300,000  
 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท) 0.01 0.05  

    
ส าหรบัในไตรมาส 2 ปี 2562 บรษิัทฯ มีก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

(EBITDA) จ านวน 83.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ตอ่รายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 12.3 ซึง่หากปรบัปรุงค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เกดิขึน้
เป็นประจ า (Non-recurring items) ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2562 บรษิทัฯ จะมกี าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) จ านวน 111.5 ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 16.4 และส าหรบัไตรมาส 
2 ปี 2563 บรษิทัฯ รายงานก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย จ านวน 55.2 ล้านบาท หรอื
คดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 10.5 

 
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 
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ในไตรมาส 2 ปี 2562 บรษิทัฯ มคี่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายจ านวน 40.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 
6.0 เทยีบกบัค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายในไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 44.4 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 8.8 โดย
สาเหตุที่สดัส่วนค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการทยอยรบัมอบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือแพทย์บางส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัอาคารใหม่ 

ส าหรบัในไตรมาส 2 ปี 2562 บรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้จ านวน 7.4 ล้านบาท เทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ที่บรษิัทฯ มี
รายไดภ้าษีเงนิได้เท่ากบั 0.6 ลา้นบาท เนื่องจากผลต่างจากการกลบัรายการภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีจากการยกเวน้ภาษีเงนิไดส้ าหรบั
เงนิทีจ่่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจกัร (ตามพรฎ.ฉบบัที ่690 พ.ศ.2563)  

บรษิัทฯ มกี าไรส าหรบังวดในไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 35.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรร้อยละ 5.2 ซึ่งหากปรบัปรุง
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า (Non-recurring items) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการบันทึกผลกระทบตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 ในไตรมาส 2 ปี 2562 บรษิัทฯ จะมกี าไรส าหรบังวด (สุทธดิ้วยภาษี) จ านวน 57.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
อตัราก าไรส าหรบังวดที่รอ้ยละ 8.5 เทยีบกบังวดไตรมาส 2 ปี 2563 ที่บรษิทัฯ รายงานก าไรส าหรบังวดเท่ากบั 11.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
อตัราก าไรส าหรบังวดทีร่อ้ยละ 2.2 และมกี าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานจ านวน 0.05 บาทต่อหุน้ และ 0.01 บาทต่อหุน้ ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2562 
และไตรมาส 2 ปี 2563 ตามล าดบั 
 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                     2563                      2562 

    รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 643.5 750.3 -14.2 
    รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 530.9 615.6 -13.8 
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 1,174.4 1,365.9 -14.0 
    รายไดอ้ื่น 16.1 18.2 -11.5 
รำยไดร้วม 1,190.4 1,384.1 -14.0 

 
แบ่งประเภทของรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 

 
 (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถนุำยน 

เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

แบ่งตำมสดัส่วน 

              2563               2562 2563 2562 
รำยได้ตำมสญัชำติ 
   กลุ่มลกูคา้คนไทย 1,036.6 1,150.6 -9.9 88% 84% 
   กลุ่มลูกคา้ต่างชาต ิ 137.8 215.4 -36.0 12% 16% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 1,174.4 1,365.9 -14.0 100% 100% 
      

รำยได้ตำมประเภทกำรช ำระเงิน      
   กลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเอง 887.0 1,035.4 -14.3 75% 76% 
   กลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพ 242.0 270.4 -10.5 21% 20% 
   กลุ่มลูกคา้บรษิทัคู่สญัญา 45.3 60.1 -24.6 4% 4% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 1,174.4 1,365.9 -14.0 100% 100% 
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ส าหรบังวดหกเดือนปี 2563 บรษิทัฯ มรีายได้จากกจิการโรงพยาบาล 1,174.4 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 14.0 จาก 1,365.9 ล้าน
บาท ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2562 

โดยบรษิทัฯ มรีายได้จากกลุ่มผูป่้วยนอกลดลงรอ้ยละ 14.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากจ านวนผูป่้วยนอกที่
ลดลงรอ้ยละ 16.1 เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาตัง้แต่ช่วงไตรมาสแรกทีผ่่านมา ส่วนรายได้เฉลีย่ต่อการ
รกัษาจากกลุ่มผูป่้วยนอก มกีารปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อยที่อตัรารอ้ยละ 2.2 ขณะที่กลุ่มลูกคา้ผูป่้วยในก็ได้รบัผลกระทบเช่นกนั จ านวนอตัรา
การใช้เตยีงผูป่้วยในเฉลีย่ต่อวนั (IPD Average Daily Census) ลดลงรอ้ยละ 20.1 แต่รายไดเ้ฉลีย่ต่อการรกัษาจากกลุ่มผูป่้วยในสงูขึน้จาก
ผูป่้วยทีม่กีารรกัษาซบัซอ้น ส่งผลใหร้ายไดข้องกลุ่มผูป่้วยในลดลงเพยีงรอ้ยละ 13.8 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ในส่วนของรายได้จากกลุ่มลูกค้าชาวไทยลดลงรอ้ยละ 9.9 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่รายได้จากกลุ่มลูกค้า
ชาวต่างชาตกิ็ลดลงรอ้ยละ 36.0 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากผลกระทบจากการปิดประเทศส่งผลให้การเดนิทางเขา้ประเทศ
ของผูป่้วยจากต่างชาตไิม่สามารถท าได้ เหลอืเพยีงลูกคา้ต่างชาตทิี่ยงัอาศยัอยู่ในประเทศเท่านัน้ ส่งผลใหส้ดัส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ต่างชาติ
ต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลส าหรบังวดหกเดอืนปี 2563 นี้ ลดลงเป็นรอ้ยละ 12 จากรอ้ยละ 16 ของสดัส่วนช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
ซึง่รายได้จากกลุ่มลูกคา้ต่างชาตใินสามอนัดบัแรกยงัคงเป็นประเทศสหภาพเมยีนม่า, จนี และ กมัพูชา ตามล าดบั แต่เนื่องจากผลกระทบ
จากมาตรการควบคุมโรคและการจ ากดัการเดนิทาง ท าใหร้ายได้ในงวดหกเดอืนปี 2563 ของลูกคา้จากเมยีนม่าและกมัพูชาตดิลบ ขณะที่
ลูกคา้ชาวจนียงัคงมกีารเตบิโตทีเ่ป็นบวกจากกลุ่ม Expat ทีย่งัคงอยู่ในประเทศ 

หากแบ่งรายได้ตามประเภทการช าระเงนิจะพบว่า สดัส่วนรายได้จากทุกกลุ่มลูกคา้ต่างได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โรคตดิ
เชื้อดงักล่าว ท าให้รายได้ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าบรษิัทคู่สญัญาและกลุ่มลูกค้าช าระเงนิเอง ขณะที่กลุ่มลูกค้าประกนัสุขภาพได้รบั
ผลกระทบน้อยกว่า เนื่องจากไดอ้านิสงคจ์ากการเตบิโตของรายไดจ้ านวนมากในช่วงตน้ปี 
 

  ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
  (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                    2563                  2562 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 884.7 959.6 -7.8 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล (รอ้ยละ) 75.3 70.3  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 254.4 277.6 -8.3 
     สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ) 21.4 20.1  

    

ส าหรบังวดหกเดือนปี 2562 บรษิัทฯ รายงานต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 
959.6 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 70.3 อย่างไรก็ตาม ในงวดหกเดือนปี 2562 มีการบันทึก
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกดิขึ้นเป็นประจ า จากผลกระทบตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 จ านวน 15.5 ล้านบาท ท าให้
บรษิทัฯ มตี้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาลที่ไม่รวมรายการดงักล่าว (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) ในงวดหกเดอืนปี 2562 
เท่ากบั 944.1 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 69.1 และเมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนปี 2563 บรษิทัฯ 
รายงานต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 884.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จาก
กจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 75.3 โดยสาเหตุที่ท าใหส้ดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลเพิม่ขึน้ ส่วนหนึ่งมาจาก บรษิทัฯ มรีายได้จาก
กจิการโรงพยาบาลที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบางรายการ อาทิ ค่าตอบแทนพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์  รวมถึงค่าตอบแทน
แพทย์บางส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเครื่องมือทางการแพทย์บางประเภทที่ถึงรอบการบ ารุงรกัษาตาม
ระยะเวลา 

และส าหรบังวดหกเดอืนปี 2562 บรษิทัฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 
277.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 20.1 ซึง่ในงวดหกเดอืนปี 2562 มกีารบนัทกึค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า จาก
ผลกระทบตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 จ านวน 12.1 ล้านบาท ท าให้บรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายและ
บรหิารที่ไม่รวมรายการดงักล่าว (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) เท่ากบั 265.5 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกิจการ
โรงพยาบาลรอ้ยละ 19.2 และเมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนปี 2563 บรษิทัฯ รายงานค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดั
จ าหน่าย) จ านวน 254.4 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 21.4 โดยสาเหตุที่ท าให้สดัส่วนต่อรายได้รวมของโรงพยาบาล
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เพิม่ขึน้ ส่วนหนึ่งมาจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ท าใหบ้รษิทัฯ มกีารประมาณการรายการ
หนี้สงสยัจะสญูเพิม่มากขึน้งวดเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 8.2 ล้านบาท รวมถงึบนัทกึรายการขาดทุนจากการลงทุนซึง่เป็นรายการในไตร
มาสแรก สบืเนื่องมาจากมลูค่าของหน่วยลงทุนจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราวทัง้หมด น้อยกว่ามลูค่าหน่วยลงทุนเมื่อตอนตน้งวด ซึง่บนัทกึ
ก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนไปแลว้ในส่วนของก าไรสะสม 
 

 
   (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ)                     2563                     2562 

 ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 
    สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ)  

51.3 
4.3 

146.9 
10.6 

-65.1 
 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 
EBITDA 
     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

 

87.9 
139.0 
11.7 

80.5 
227.3 
16.4 

+9.3 
-38.8 

 
 ตน้ทุนทางการเงนิ 
 รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได ้

(0.2) 
(2.4) 

- 
(25.1) 

 
-90.5 

 ก ำไรส ำหรบังวด 48.7 121.8 -60.0 

      อตัราก าไรส าหรบังวด (รอ้ยละ) 4.1 8.8  
 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 48.7 126.3 -61.4 
 จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 786,300,000 786,300,000  
 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท) 0.06 0.15  

    
ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2562 บรษิทัฯ รายงานก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

(EBITDA) จ านวน 227.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 16.4 อย่างไรกต็ามหากปรบัปรุงค่าใชจ่้าย
ที่ไม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) ส าหรบังวดหกเดือนปี 2562 บรษิัทฯ จะรายงานก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษี
เงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) จ านวน 254.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากบัรอ้ยละ 
18.4 ส าหรบังวดหกเดือนปี 2563 บรษิัทฯ รายงานก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
(EBITDA) จ านวน 139.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 11.7 

ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2562 บรษิทัฯ มคี่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายจ านวน 80.5 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวม
รอ้ยละ 5.8 เทยีบกบัค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายในงวดหกเดอืนปี 2563 จ านวน 87.9 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 
7.4 โดยสาเหตุที่ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการทยอยรบัมอบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือแพทย์บางส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัอาคารใหม่ 

ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2562 บรษิทัฯ ไม่มตีน้ทุนทางการเงนิ เนื่องจากบรษิทัฯ ไม่ได้มหีนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยเลย และส าหรบั
งวดหกเดอืนปี 2563 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเท่ากบั 0.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 
เรื่องสญัญาเช่ามาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก ในขณะทีบ่รษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดหกเดอืนปี 2563 เท่ากบั 2.4 ลา้นบาท 

บริษัทฯ มีก าไรส าหรบังวดหกเดือนปี 2562 เท่ากับ 121.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรร้อยละ 8.8 ซึ่งหากปรบัปรุง
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า (Non-recurring items) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการบันทึกผลกระทบตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 ในงวดหกเดอืนปี 2562 บรษิทัฯ จะมกี าไรส าหรบังวด (สุทธดิว้ยภาษ)ี จ านวน 143.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
อตัราก าไรส าหรบังวดที่รอ้ยละ 10.4 ขณะที่งวดหกเดือนปี 2563 บรษิทัฯ จะมกี าไรส าหรบังวด จ านวน 48.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรา
ก าไรส าหรบังวดทีร่อ้ยละ 4.1 และมกี าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานจ านวน 0.15 บาทต่อหุน้ และ 0.06 บาทต่อหุน้ ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2562 และ
งวดหกเดอืนปี 2563 ตามล าดบั 
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ลา้นบาท) ณ 30 มิถนุำยน 2563 ณ 31 ธนัวำคม 2562 
เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,060.1 1,643.1 -35.5 
  รวมสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 3,477.3 3,073.5 +13.1 
รวมสินทรพัย ์ 4,537.4 4,716.6 -3.8 

  รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 398.7 523.0 -23.8 
    รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 163.8 154.6 +5.9 
รวมหนี้สนิ 562.5 677.6 -17.0 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,974.9 4,039.0 -1.6 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,537.4 4,716.6 -3.8 

 

1. สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 1,060.1 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 35.5 จาก 1,643.1 ล้านบาท 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ขณะที่บรษิทัฯ มรีายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้เป็น 906.2 ล้านบาท ณ 30 มถิุนายน 2563 จาก 631.8 ล้าน
บาท ณ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราว เนื่องจากมีการปรบัเปลี่ยนเป็นเงนิฝากระยะสัน้ที่ให้
ผลตอบแทนพเิศษ เพื่อเตรยีมน าเงนิดงักล่าวส่วนหนึ่งไปใชจ้่ายในโครงการอาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และอาคารออฟฟิศ  

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนจ านวน 3,477.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.1 จาก 3,073.5 ล้าน
บาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึ้นของรายการที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 429.0 ล้านบาท เพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 15.0 ซึง่ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้ของทรพัยส์นิจากโครงการอาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และอาคารออฟฟิศ 

 
2.   หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 บรษิัทฯ มีหนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 398.7 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 23.8 จาก 523.0 ล้านบาท ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของเจ้าหนี้ค่าซื้อทรพัย์สนิระหว่างด าเนินการ ที่เกิดจากงานก่อสรา้งโครงการ
อาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และอาคารออฟฟิศ, เงนิประกนัผลงาน รวมถงึการลดลงของเจ้าหนี้การค้าจากรายได้จากกจิการที่ลดลง
และภาษีเงนิได้คา้งจ่ายที่ลดลง และยงัมกีารบนัทกึหนี้สนิหมุนเวยีนตามสญัญาเช่าจ านวน 3.7 ล้านบาท จากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่ามาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ มหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 163.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.9 จาก 154.6 ลา้นบาท ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากรายการส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ขึน้จ านวน 5.6 ล้านบาท รวมถงึมกีาร
บนัทกึหนี้สนิหมุนไม่เวยีนตามสญัญาเช่าจ านวน 3.3 ล้านบาท จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่ามา
ถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก 

 
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้ือหุน้จ านวน 3,974.9 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 1.6 จาก 4,039.0 ล้านบาท ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของก าไรสะสมในส่วนทีย่งัไม่จดัสรร เนื่องจากการจ่ายปันผลจ านวน 110.1 ลา้น
บาทสุทธดิ้วยก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 และผลจากการรายงานผลกระทบติดลบ
สุทธขิองเงนิลงทนุในกองทนุตราสารหนี้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก จ านวน 2.7 ลา้นบาท 
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งบกระแสเงินสด  

งบกระแสเงินสด 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด ณ 30 มิถนุำยน 
2563 2562 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 113.3 244.6 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 271.9 157.9 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (110.7) (109.3) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 274.4 293.2 

 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 113.3 ล้านบาท 

ลดลง 131.3 ลา้นบาท จาก 244.6 ลา้นบาท ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากผลการด าเนินงานที่
ลดลง 

 
ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 บรษิัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 271.9 ล้านบาท 

เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ 114.0 ล้านบาท จากงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2562 ที่มเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน 157.9 ล้าน
บาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการไดร้บักระแสเงนิสดจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขายสุทธ ิ795.5 ลา้นบาท สุทธดิว้ยกระแสเงนิสดใช้ไป
ในการซื้อสินทรพัย์ถาวรจ านวน 401.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 268.6 ล้านบาท ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน และการจ่ายช าระหนี้ค่าซื้อ
สนิทรพัยถ์าวรจ านวน 111.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 96.9 ลา้นบาท ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 110.7 ลา้นบาท จาก

การจ่ายเงนิปันผล ซึ่งเปลีย่นแปลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2562 ทีม่เีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหา
เงนิจ านวน 109.3 ลา้นบาท 
 
 
 งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน  
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 2563 2562 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง   
  อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 2.7 3.6 
  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  39.6 43.6 
  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  50.2 42.0 
  ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่  19.1 53.6 
  วงจรเงนิสด (Cash Cycle)  70.8 32.0 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratio) 
  อตัราก าไรขัน้ตน้ 24.7 29.7 
  อตัราก าไรสุทธ ิ 4.1 8.8 
  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 5.4 6.3 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 4.7 5.0 
อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio)   
  อตัราส่วนหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.1 0.2 
  อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ - - 

 
    หมายเหตุ: ใชข้อ้มลูจากงบการเงนิซึง่ถูกปรบัเป็นตวัเลขเตม็ปี (Annualized) โดยใชต้วัเลขในไตรมาสปัจจุบนั บวกดว้ยขอ้มลูยอ้นหลงัอกีสามไตรมาสล่าสุด 
 



 
 
 
 

 

 

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 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 
กรรมการผูอ้ านวยการ 


