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ที ่PR9-LA63-148 
 
 

วนัที ่12 พฤศจกิายน 2563 
 

 
เรื่อง  ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดอืนและงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่
 30 กนัยายน 2563 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ จากงบ
การเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดอืนและงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 ของบรษิทัฯ ดงันี้  
 
 
บทสรปุ 

 
สถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรสั ยงัคงส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลก ท าใหก้ารบรโิภคและการ

ลงทุนภาคเอกชน รวมถงึภาคการส่งออกหดตวัรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมผีลกระทบต่อธุรกจิและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมทัง้มผีลกระทบต่อกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกบัรายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล
ซึง่ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

อย่างไรก็ดี ภายใต้วกิฤตในครัง้นี้ ฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ก็ได้มกีารปรบักลยุทธ์ขององค์กรในหลายๆ ส่วน ใหส้อดคล้องกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั ซึง่ก็มผีลลพัทเ์ป็นที่น่าพอใจและมแีนวโน้มที่จะปรบัดขีึ้นต่อไปไดใ้นระยะยาว เพื่อรกัษาผลการด าเนินงานใหก้ลบัมา
ทัง้ในเชงิปรมิาณและในเชงิคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ในวาระครบรอบการด าเนินงาน 28 ปีของโรงพยาบาลเมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา บรษิทัฯ ก็ได้ใช้โอกาสนี้ใน
เริม่เปิดใช้อาคารใหม่ อาคารศูนย์การแพทย์พระรามเก้า (อาคารใหม่) โดยได้มกีารทยอยยา้ยศูนย์ผูป่้วยนอกหลายๆ ศูนย์มาจากอาคาร
เดมิ เพื่อใหส้ามารถรองรบัการใหบ้รกิารไดม้ากขึน้และขยายศกัยภาพในการดูแลลูกคา้ไดด้ยีิง่ขึน้   

ส าหรบัผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2563 นัน้ บรษิัทฯ มรีายได้รวมจ านวน 701.3 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 6.9 จาก 753.2 
ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2562 และมกี าไรส าหรบังวดไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 72.2 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 18.7 เมื่อเทียบกบัก าไร
ส าหรบังวดไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 88.8 ลา้นบาท 

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 1,891.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.5 จาก 
2,137.3 ล้านบาท ในงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และมกี าไรส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 
120.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 42.6 จาก 210.6 ลา้นบาท ในงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 
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งบก ำไรขำดทุน 

 

1. ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                     2563                      2562 

    รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 385.6 419.1 -8.0 
    รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 306.5 324.4 -5.5 
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 692.1 743.5 -6.9 
    รายไดอ้ื่น 9.2 9.7 -5.9 
รำยไดร้วม 701.3 753.2 -6.9 

 

แบ่งประเภทของรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 

 
 (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 

เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

แบ่งตำมสดัส่วน 

              2563               2562 2563 2562 
รำยได้ตำมสญัชำติ 
   กลุ่มลูกคา้คนไทย 644.2 622.5 +3.5 93% 84% 
   กลุ่มลูกคา้ต่างชาต ิ 47.9 121.0 -60.4 7% 16% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 692.1 743.5 -6.9 100% 100% 

รำยได้ตำมประเภทกำรช ำระเงิน      
   กลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเอง 486.5 544.9 -10.7 70% 73% 
   กลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพ 159.7 153.2 +4.3 23% 21% 
   กลุ่มลูกคา้บรษิทัคู่สญัญา 45.9 45.4 +1.1 7% 6% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 692.1 743.5 -6.9 100% 100% 

 
ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 บรษิทัฯ มรีายได้จากกจิการโรงพยาบาล 692.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.9 จาก 743.5 ล้านบาท ใน

ไตรมาส 3 ปี 2562 

โดยบรษิัทฯ มรีายได้จากกลุ่มผูป่้วยนอกลดลงร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากจ านวนผูป่้วยนอกที่
ลดลงรอ้ยละ 8.1 จ านวนผูป่้วยนอกแมจ้ะยงัคงลดลงจากผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 แต่รายได้เฉลี่ย
ต่อการรกัษาจากกลุ่มผูป่้วยนอกกเ็พิม่ขึน้เลก็น้อยเมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะที่กลุ่มลูกคา้ผูป่้วยในจะได้รบัผลกระทบน้อย
กว่า แมว้่าจ านวนอตัราการใช้เตยีงผูป่้วยในเฉลีย่ต่อวนั (IPD Average Daily Census) จะลดลงรอ้ยละ 17.0 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อน ซึง่ปัจจยัหลกัเกดิจากการลดลงของจ านวนผูป่้วยเดก็จ านวนมาก แต่รายไดเ้ฉลีย่ตอ่การรกัษาจากกลุ่มผูป่้วยในโดยรวมกส็ูงขึน้จาก
เคสทีม่กีารรกัษาซบัซอ้น ส่งผลใหร้ายไดข้องกลุ่มผูป่้วยในลดลงเพยีงรอ้ยละ 5.5 เท่านัน้ เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ในส่วนของรายได้จากกลุ่มลูกคา้ชาวไทยก็มทีศิทางการปรบัตวัทีด่ ีโดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.5 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
ขณะทีร่ายได้จากกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาตกิย็งัคงลดลงทีร่อ้ยละ 60.4 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากผลกระทบจากการปิดประเทศ 
และแมว้่าทางบรษิทัฯ จะได้รบัการรบัรองเป็นสถานกกักนัในโรงพยาบาลทางเลอืก (Alternative Hospital Quarantine) ก็ตาม แต่การเดนิ
ทางเข้าประเทศของผูป่้วยจากต่างชาตไิม่สามารถท าได้สะดวกนัก ส่วนใหญ่จึงเหลือเพยีงลูกค้าต่างชาติที่ยงัอาศยัอยู่ในประเทศเท่านัน้ 
ส่งผลใหส้ดัส่วนรายได้จากลูกคา้ต่างชาตติ่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 นี้ ลดลงเป็นรอ้ยละ 7 จากรอ้ยละ 16 
ของสดัส่วนช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายได้จากกลุ่มลูกคา้ชาวจนี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวจนีทีอ่าศยัอยู่ในประเทศ ขึน้มาเป็นอนัดบั
แรกแทนกลุ่มลูกคา้จากเมยีนม่า เนื่องจากไม่สามารถเดนิทางเขา้มารกัษาได้ 
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หากแบ่งรายได้ตามประเภทการช าระเงนิจะพบว่า สดัส่วนกลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเองยงัคงได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โรคตดิ
เชื้อดงักล่าว ท าให้รายได้ของกลุ่มนี้ลดลงรอ้ยละ 10.7 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของผู้ป่วย
ต่างชาตซิึ่งมกัจะเป็นกลุ่มลูกคา้ที่ช าระเงนิเอง ที่โดนมาตรการการจ ากดัการเดินทาง แต่อย่างไรก็ดีสดัส่วนรายได้จากกลุ่มลูกคา้ประกนั
สุขภาพและกลุ่มลูกคา้บรษิทัคู่สญัญากเ็ริม่ปรบัตวัดขีึน้ รายไดม้กีารเตบิโตทีร่อ้ยละ 4.3 และรอ้ยละ 1.1 ตามล าดบั เป็นผลจากการปรบักล
ยุทธข์องบรษิทัฯ และการท าการตลาดทีเ่ขม้ขน้ขึน้  

  ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
  (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                    2563                  2562 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 485.3 505.9 -4.1 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล (รอ้ยละ) 70.1 68.0  
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 132.2 138.3 -4.4 
     สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ) 18.9 18.4  

 
ส าหรบัในไตรมาส 3 ปี 2563 บรษิัทฯ รายงานต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 

485.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 70.1 และเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 บรษิทัฯ รายงาน
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 505.9 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกิจการ
โรงพยาบาลรอ้ยละ 68.0 ซึง่บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการทางดา้นต้นทุนในการประกอบกจิการได้ดีขึน้ในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะค่าใชจ้่าย
ทางด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง อย่างไรก็ตามผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ ก็ยงัส่งผลท าให้สดัส่วนต้นทุนต่อ
รายได้จากกจิการโรงพยาบาลเพิม่ขึน้ เป็นผลมาจากการทีบ่รษิทัฯ มรีายได้จากกจิการโรงพยาบาลทีล่ดลง ในขณะที่ค่าใชจ้่ายบางรายการ 
อาทิ ค่าสาธารณูปโภครวมถึงค่าเสื่อมและค่าตัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดอาคารใหม่ และค่าตอบแทนแพทย์บางส่วนที่เป็น
ค่าใชจ้่ายคงที ่ 

และส าหรบัในไตรมาส 3 ปี 2563 บรษิทัฯ รายงานค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 
132.2 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 18.9 และเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 บรษิทัฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขาย
และบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 138.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 18.4 โดยการบรหิาร
จดัการค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในส่วนของค่าใชจ้่ายทางด้านบุคลากรยงัคงท าได้ด ีค่าเช่าทีล่ดลงจากการทีย่า้ยส่วนออฟฟิศเช่ามาที่
อาคารใหม่ตัง้แต่ช่วงไตรมาสแรก แต่อย่างไรก็ด ีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วมของโรงพยาบาลที่เพิม่ขึน้เลก็น้อย 
ส่วนหนึ่งมาจากค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการเปิดอาคารใหม่ และการประมาณการรายการหนี้สงสยัจะสูญ
เพิม่มากขึน้  

 
   (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ)                     2563                     2562 

 ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 
    สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ)  

83.7 
11.9 

109.0 
14.5 

-23.2 
 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 
EBITDA 
     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

 

60.0 
143.8 
20.5 

41.6 
150.6 
20.0 

+44.3 
-4.6 

 
 ตน้ทุนทางการเงนิ 
 ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 

(0.1) 
(11.4) 

- 
(20.3) 

 
-43.7 

 ก ำไรส ำหรบังวด 72.2 88.8 -18.7 

      อตัราก าไรส าหรบังวด (รอ้ยละ) 10.3 11.8  
 ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 72.2 91.9 -21.4 
 จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 786,300,000 786,300,000  
 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท) 0.09 0.11  
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ส าหรบัในไตรมาส 3 ปี 2563 บรษิัทฯ มีก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
(EBITDA) จ านวน 143.8 ล้านบาท หรอืคิดเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 20.5 และส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2562 
บรษิัทฯ รายงานก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย จ านวน 150.6 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 20.0 ซึ่งผลประกอบการในปีนี้เป็นผลงานที่น่าพอใจ ถึงแม้ว่ายงัมีผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคตดิเชื้อ แต่จากการบรหิารตน้ทุนกอปรกบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีด่ขี ึน้ ส่งผลท าใหอ้ตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้
รวมมกีารปรบัตวัดขีึน้ได ้

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บรษิทัฯ มคี่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายจ านวน 60.0 ล้านบาท เทยีบกบัค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายใน
ไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 41.6 ล้านบาท โดยสาเหตุที่สดัส่วนค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่เกดิจากการเปิดใช้อาคาร
ใหมเ่มื่อช่วงเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา และเครื่องมอืแพทยบ์างส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคารใหม่ 

ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 บรษิัทฯ มตี้นทุนทางการเงนิเท่ากบั 0.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่ามาถอืปฏบิตั ิและส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2562 บรษิทัฯ ไม่มตี้นทุนทางการเงนิ เนื่องจากบรษิทัฯ ไม่ได้มี
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ในขณะทีบ่รษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบั 11.4 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ มกี าไรส าหรบังวดในไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบั 72.2 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรส าหรบังวดต่อรายได้รวมที่รอ้ย
ละ 10.3 เทยีบกบังวดไตรมาส 3 ปี 2562 ที่บรษิทัฯ รายงานก าไรส าหรบังวดเท่ากบั 88.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรส าหรบังวดต่อ
รายได้รวมที่รอ้ยละ 11.8 และมกี าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานจ านวน 0.09 บาทต่อหุน้ และ 0.11 บาทต่อหุน้ ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 และไตร
มาส 3 ปี 2562 ตามล าดบั 

 
2. ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                     2563                      2562 

    รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 1,029.1 1,169.4 -12.0 
    รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 837.4 940.0 -10.9 
รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงพยำบำล 1,866.5 2,109.4 -11.5 
    รายไดอ้ื่น 25.2 27.9 -9.5 
รำยไดร้วม 1,891.7 2,137.3 -11.5 

 
แบ่งประเภทของรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 

 
 (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 

เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

แบ่งตำมสดัส่วน 

              2563               2562 2563 2562 
รำยได้ตำมสญัชำติ 
   กลุ่มลกูคา้คนไทย 1,680.8 1,773.1 -5.2 90% 84% 
   กลุ่มลูกคา้ต่างชาต ิ 185.7 336.3 -44.8 10% 16% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 1,866.5 2,109.4 -11.5 100% 100% 

รำยได้ตำมประเภทกำรช ำระเงิน      
   กลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเอง 1,373.5 1,580.4 -13.1 75% 74% 
   กลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพ 401.7 423.6 -5.2 20% 21% 
   กลุ่มลกูคา้บรษิทัคู่สญัญา 91.2 105.5 -13.5 5% 5% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 1,866.5 2,109.4 -11.5 100% 100% 
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ส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2563 บรษิทัฯ มรีายได้จากกจิการโรงพยาบาล 1,866.5 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 11.5 จาก 2,109.4 ล้าน
บาท ส าหรบังวดเกา้เดอืนปี 2562 

โดยบรษิทัฯ มรีายได้จากกลุ่มผูป่้วยนอกลดลงรอ้ยละ 12.0 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นผลกระทบต่อเนื่องจาก
สถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาตัง้แต่ช่วงไตรมาสแรกทีผ่่านมา ส่งผลใหจ้ านวนผูป่้วยนอกลดลงรอ้ยละ 13.3 แต่อย่างไรกด็รีายไดเ้ฉลีย่
ต่อการรกัษาจากกลุ่มผูป่้วยนอกยงัสามารถเพิม่ขึ้นได้รอ้ยละ 1.5 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะที่กลุ่มลูกคา้ผูป่้วยในก็ได้รบั
ผลกระทบเช่นกนั จ านวนอตัราการใช้เตยีงผูป่้วยในเฉลี่ยต่อวนั (IPD Average Daily Census) ลดลงรอ้ยละ 18.7 แต่รายได้เฉลี่ยต่อการ
รกัษาจากกลุ่มผูป่้วยในปรบัสูงขึ้นจากผูป่้วยที่มกีารรกัษาซบัซ้อน ส่งผลใหร้ายได้ของกลุ่มผูป่้วยในลดลงเพยีงรอ้ยละ 10.9 เมื่อเทยีบกบั
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ในส่วนของรายได้จากกลุ่มลูกค้าชาวไทยลดลงรอ้ยละ 5.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่รายได้จากกลุ่มลูกค้า
ชาวต่างชาตกิ็ลดลงรอ้ยละ 44.8 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากผลกระทบจากการปิดประเทศส่งผลให้การเดนิทางเขา้ประเทศ
ของผูป่้วยจากต่างชาตไิม่สามารถท าได้ เหลอืเพยีงลูกคา้ต่างชาตทิีย่งัอาศยัอยู่ในประเทศเท่านัน้ ส่งผลใหส้ดัส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ต่างชาติ
ต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2563 นี้ ลดลงเป็นรอ้ยละ 10 จากรอ้ยละ 16 ของสดัส่วนช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
โดยมรีายได้จากกลุ่มลูกค้าชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวจีนที่อาศยัอยู่ในประเทศ ขึ้นมาเป็นอันดบัแรกแทนกลุ่มลูกค้าจากเมยีนม่า 
เนื่องจากไม่สามารถเดนิทางเขา้มารกัษาได ้

หากแบ่งรายได้ตามประเภทการช าระเงนิจะพบว่า สดัส่วนรายได้จากทุกกลุ่มลูกคา้ต่างได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โรคตดิ
เชื้อดงักล่าว ท าใหร้ายได้ลดลง แต่อย่างไรก็ดกีลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพได้รบัผลกระทบน้อยกว่า เนื่องจากได้อานิสงค์จากการเตบิโตของ
รายไดจ้ านวนในช่วงตน้ปีและไตรมาสสามทีผ่่านมา 

 

  ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
  (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                    2563                  2562 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 1,370.1 1,465.5 -6.5 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล (รอ้ยละ) 73.4 69.5  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 386.6 415.9 -7.0 
     สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ) 20.4 19.5  

    
ส าหรบังวดเก้าเดือนปี 2563 บรษิัทฯ รายงานต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 

1,370.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 73.4 และเมื่อเทียบกับงวดเก้าเดือนปี 2562 บรษิัทฯ 
รายงานตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 1,465.5 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จาก
กจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 69.5 โดยสาเหตุทีท่ าใหส้ดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลงวดเกา้เดอืนของปี 2563 เพิม่ขึน้ ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากการทีบ่รษิทัฯ มรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลทีล่ดลง ในขณะทีค่่าใช้จ่ายบางรายการ อาท ิค่าสาธารณูปโภครวมถงึค่าเสื่อมและ
ค่าตดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการเปิดอาคารใหม่ และค่าตอบแทนแพทยบ์างส่วนทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายคงที ่

และส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2563 บรษิทัฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 
386.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 20.4 และเมื่อเทยีบกบังวดเก้าเดอืนปี 2562 บรษิทัฯ รายงานค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 415.9 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 19.5 โดยการบรหิารจดัการ
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารของงวดเกา้เดอืนปีนี้ในส่วนของค่าใชจ้่ายทางดา้นบุคลากรยงัคงท าไดด้ขีึน้ ค่าเช่าทีล่ดลงจากการทีย่า้ยส่วน
ออฟฟิศเช่ามาที่อาคารใหม่ตัง้แต่ช่วงไตรมาสแรก แต่อย่างไรก็ดีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อรายได้รวมของโรงพยาบาลที่
เพิม่ขึน้เลก็น้อย ส่วนหนึ่งมาจากค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่ายที่เพิม่ขึน้จากการเปิดอาคารใหม่ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การรายงานทางเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ท าใหบ้รษิทัฯ มกีารประมาณการรายการหนี้สงสยัจะสญูเพิม่มากขึน้งวดเดยีวกนัของปีก่อน 
รวมถึงบนัทึกรายการขาดทุนจากการลงทุนซึ่งเป็นรายการในไตรมาสแรก สบืเนื่องมาจากมูลค่าของหน่วยลงทุนจากการขายเงนิลงทุน
ชัว่คราวทัง้หมด น้อยกว่ามลูค่าหน่วยลงทุนเมื่อตอนตน้งวด ซึง่บนัทกึก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนไปแลว้ในส่วนของก าไรสะสม 
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   (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ)                     2563                     2562 

 ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 
    สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ)  

135.0 
7.1 

255.9 
12.0 

-47.2 
 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 
EBITDA 
     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

 

148.0 
282.7 
14.9 

122.1 
377.9 
17.7 

+21.2 
-25.2 

 
 ตน้ทนุทางการเงนิ 
 ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 

(0.3) 
(13.8) 

- 
(45.3) 

 
-69.6 

 ก ำไรส ำหรบังวด 120.9 210.6 -42.6 

      อตัราก าไรส าหรบังวด (รอ้ยละ) 6.4 9.9  
 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 120.9 218.1 -44.6 
 จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 786,300,000 786,300,000  
 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท) 0.15 0.27  

    
ส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2563 บรษิทัฯ รายงานก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

(EBITDA) จ านวน 282.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากบัรอ้ยละ 14.9 และส าหรบังวดเก้าเดือนปี 2562 
บรษิทัฯ รายงานก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) จ านวน 377.9 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 17.7 

ส าหรบังวดเก้าเดือนปี 2563 บรษิัทฯ มคี่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายจ านวน 148.0 ล้านบาท เทียบกบัค่าเสื่อมราคาและตดั
จ าหน่ายในงวดเกา้เดอืนปี 2562 จ านวน 122.1 ล้านบาท โดยสาเหตุที่สดัส่วนค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่เกดิจากการ
เปิดใชอ้าคารใหม่เมื่อช่วงเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา และเครื่องมอืแพทยบ์างส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคารใหม่ 

ส าหรบังวดเกา้เดอืนปี 2563 บรษิทัฯ มตี้นทุนทางการเงนิเท่ากบั 0.3 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่ามาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก และส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2562 บรษิทัฯ ไม่มตีน้ทุนทางการเงนิ เนื่องจากบรษิทัฯ 
ไม่ไดม้หีนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ในขณะทีบ่รษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดเกา้เดอืนปี 2563 เท่ากบั 13.8 ลา้นบาท 

บรษิัทฯ มกี าไรส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2563 เท่ากบั 120.9 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 6.4 และมกี าไรส าหรบังวด
เก้าเดือนปี 2562 เท่ากบั 210.6 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 9.9 และมกี าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานจ านวน 0.15 บาทต่อหุ้น และ 
0.27 บาทต่อหุน้ ส าหรบังวดเกา้เดอืนปี 2563 และงวดเกา้เดอืนปี 2562 ตามล าดบั 
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ลา้นบาท) 

 
ณ 30 กนัยำยน 2563 

 
ณ 31 ธนัวำคม 2562 

 
เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,150.1 1,643.1 -30.0 
  รวมสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 3,564.4 3,073.5 +16.0 
รวมสินทรพัย ์ 4,714.5 4,716.6 -0.0 

  รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 498.7 523.0 -4.6 
    รวมหนี้สนิไม่หมนุเวยีน 168.7 154.6 +9.1 
รวมหนี้สนิ 667.4 677.6 -1.5 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,047.0 4,039.0 +0.2 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,714.5 4,716.6 -0.0 

 

1. สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 1,150.1 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 30.0 จาก 1,643.1 ล้านบาท 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ขณะที่บรษิทัฯ มรีายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้เป็น 980.9 ล้านบาท ณ 30 กนัยายน 2563 จาก 631.8 ล้าน
บาท ณ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราว เนื่องจากมีการปรบัเปลี่ยนเป็นเงนิฝากระยะสัน้ที่ให้
ผลตอบแทนพเิศษ เพื่อเตรยีมน าเงนิดงักล่าวส่วนหนึ่งไปใชจ้่ายในโครงการอาคารใหม่ หอพกัพยาบาล และอาคารออฟฟิศ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนจ านวน 3,564.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.0 จาก 3,073.5 ล้าน
บาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึ้นของรายการที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 524.0 ล้านบาท เพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 18.3 ซึง่ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้ของทรพัยส์นิจากโครงการอาคารใหม่ หอพกัพยาบาล และอาคารออฟฟิศ 

 
2.   หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิทัฯ มหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 498.7 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 4.6 จากหนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 
523.0 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิทัฯ มหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 168.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.1 จากหนี้สนิไม่หมุนเวยีน
จ านวน 154.6 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากรายการส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ขึน้จ านวน 
9.0 ล้านบาท รวมถึงมกีารบนัทึกหนี้สนิหมุนไม่เวยีนตามสญัญาเช่าจ านวน 4.1 ล้านบาท จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่ามาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก 

 
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 4,047.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.2 จาก 4,039.0 ล้านบาท ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 จ านวน 
120.9 ลา้นบาท สุทธดิ้วยการจ่ายปันผลจ านวน 110.1 ล้านบาท และผลจากการรายงานผลกระทบตดิลบสุทธขิองเงนิลงทุนในกองทุนตรา
สารหนี้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก จ านวน 2.7 ลา้นบาท 
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งบกระแสเงินสด  

 
งบกระแสเงินสด 
(ลา้นบาท) 

 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด ณ 30 กนัยำยน 

2563 2562 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 300.6 406.8 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 160.6 (58.0) 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (112.1) (111.4) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 349.1 237.5 

 
ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 300.6 ลา้นบาท 

ลดลง 106.2 ล้านบาท จาก 406.8 ล้านบาท ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากผลการด าเนินงานที่
ลดลง 

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิัทฯ มีเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 160.6 ล้านบาท 
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 218.6 ลา้นบาท จากงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ทีม่เีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 58.0 ลา้นบาท 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการได้รบักระแสเงนิสดจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขายสุทธิ 995.5 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก 200.5 ล้านบาท 
ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สุทธิด้วยกระแสเงนิสดใช้ไปในการซื้อสินทรพัย์ถาวรจ านวน 504.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 435.6 ล้านบาท 
ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และการจ่ายช าระหนี้ค่าซื้อสนิทรพัย์ถาวรจ านวน 111.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 96.9 ล้านบาท ในช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน 

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิัทฯ มเีงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิจ านวน 112.1 ล้านบาท 
จากการจ่ายเงนิปันผลจ านวน 110.0 ล้านบาท และการจ่ายคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าจ านวน 2.1 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงเลก็น้อยเมื่อ
เทยีบกบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 ทีม่เีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 111.4 ลา้นบาท 

 
 งวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 2563 2562 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง   
  อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 2.3 3.2 
  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  50.9 52.5 
  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  44.1 42.0 
  ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่  22.6 56.0 
  วงจรเงนิสด (Cash Cycle)  72.5 38.5 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratio) 
  อตัราก าไรขัน้ตน้ 28.0 30.8 
  อตัราก าไรสุทธ ิ 6.4 9.9 
  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 4.9 6.2 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 4.2 4.8 
อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio)   
  อตัราส่วนหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.16 0.17 
  อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.00 0.00 

 
    หมายเหตุ: ใชข้อ้มลูจากงบการเงนิซึง่ถูกปรบัเป็นตวัเลขเตม็ปี (Annualized) โดยใชต้วัเลขในไตรมาสปัจจุบนั บวกดว้ยขอ้มลูยอ้นหลงัอกีสามไตรมาสล่าสุด 
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จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 

 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 
กรรมการผูอ้ านวยการ 


