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ที ่PR9-LA64-022 
 

วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2564 
 

เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ จากงบ
การเงนิประจ าปี 2563 ของบรษิทัฯ ดงันี้ 
 
บทสรปุ 

 
ในปี 2563 ที่ผ่านมานับเป็นปีแห่งความท้าทายอย่างยิง่ เกือบทุกอุตสาหกรรมในหลายๆ ประเทศ ต่างได้รบัผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 เช่นเดยีวกนั ผลประกอบการของธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนก็ได้รบัผลกระทบด้วย แรง
กดดันจากมาตรการล็อคดาวน์ในหลายๆ พื้นที่และการปิดประเทศส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางได้ ปรมิาณนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตหิรอืกลุ่มนักท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ (Medical Tourism) ลดลงจนเกอืบจะหายไปหมด การถดถอยของเศรษฐกจิยงัส่งผลกระทบ
ต่อก าลงัซื้อของผูป่้วยในประเทศ ส่งผลท าใหร้ายไดข้องธุรกจิโรงพยาบาลไดร้บัผลกระทบอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ 

ปัจจยัเชิงลบต่างๆ เหล่านี้ ก็มผีลกระทบเชิงลบต่อบรษิัทฯ อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกนั ซึ่งบรษิัทฯ ได้ท าการปรบัแผน
ยุทธศาสตรเ์พื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงจากสถานการณ์การระบาดของไวรสั COVID-19 และวเิคราะหผ์ลกระทบที่จะตามมาในหลายมติทิัง้
ด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และการดูแลสุขภาพ รวมทัง้เทคโนโลยดีิจิตอลต่างๆ ที่ก าลงัเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพซึ่ง
แตกต่างไปจากเดมิอย่างมาก โดยมแีผนที่จะเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญก้าวหน้าในการรกัษากลุ่มโรคซบัซ้อน พรอ้มดูแลคุณภาพชวีติ
ของคนรุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัอย่างครบวงจร โดยแผนยุทธศาสตร์ใหม่นี้จะเป็นทิศทางในการเจรญิเติบโตของโรงพยาบาล
พระรามเกา้ เพื่อกา้วไปสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชัน้น า  

การประยุกต์แผนกลยุทธด์งักล่าวนัน้ ส่งผลผลประกอบการของบรษิทัฯ ค่อยๆ ปรบัตวัดขีึน้ตัง้แต่ช่วงครึง่ปีหลงั โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ที่รายได้จากกจิการโรงพยาบาลนัน้เกอืบจะใกล้เคยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แมว้่ายงัไม่ไดม้กีาร
เปิดประเทศ และมีการล็อคดาวน์ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ผลประกอบการตลอดทัง้ปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ มีรายได้รวมในปี 2563 จ านวน 
2,632.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.5 จาก 2,876.3 ล้านบาท ในปี 2562 และมกี าไรส าหรบัปี 2563 จ านวน 202.1 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 
29.0 เมื่อเทยีบกบัก าไรส าหรบัปี 2562 จ านวน 284.5 ลา้นบาท  

 
งบก ำไรขำดทุน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 
รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                     2563                     2562 

   รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 1,460.8 1,584.2 -7.8 
   รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 1,140.4 1,264.3 -9.8 
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,601.2 2,848.5 -8.7 
    รายไดค้่าเช่า และรายไดอ้ื่น 31.7 27.8 +13.9 
รำยไดร้วม 2,632.9 2,876.3 -8.5 
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  แบ่งประเภทของรำยไดจ้ำกกิจกำรโรงพยำบำล 

 
 (ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

แบ่งตำมสดัส่วน 

              2563               2562 2563 2562 
รำยได้ตำมสญัชำติ 
   กลุ่มลูกคา้คนไทย 2,364.8 2,404.1 -1.6 91% 84% 
   กลุ่มลูกคา้ต่างชาต ิ 236.4 444.4 -46.8 9% 16% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,601.2 2,848.5 -8.7 100% 100% 

      
รำยได้ตำมประเภทกำรช ำระเงิน      
   กลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเอง 1,865.8 2,105.1 -11.4 72% 74% 
   กลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพ 571.7 581.2 -1.6 22% 20% 
   กลุ่มลูกคา้บรษิทัคู่สญัญา 163.7 162.2 +0.9 6% 6% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,601.2 2,848.5 -8.7 100% 100% 

 
ส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 2,601.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.7 จาก 2,848.5 ลา้นบาท ในปี 2562 
โดยรายได้จากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) ลดลงร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่รายได้จากกลุ่มผูป่้วยใน 

(IPD) ลดลงรอ้ยละ 9.8 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่แมว้่าทัง้กลุ่มผูป่้วยนอกและผูป่้วยในจะไดร้บัผลกระทบจากปรมิาณผูป่้วยที่
ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 แต่แนวโน้มรายไดข้องบรษิทัฯ กป็รบัตวัดขีึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่รายได้
ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่สามารถท าได้ใกล้เคยีงกบังวดเดียวกนัของปีที่ผ่านมา รวมถงึรายได้เฉลี่ยต่อครัง้ของทัง้กลุ่มผูป่้วยนอก OPD 
revenue per visit) และกลุ่มผูป่้วยใน (IPD Revenue per admission) โดยเฉพาะจ านวนผูป่้วยผ่าตดัและรายได้จากการผ่าตดัในปีที่ผ่าน
มาก็ยงัคงปรบัเพิม่สูงขึ้น เนื่องจากทางโรงพยาบาลมศีกัยภาพในการรองรบัการรกัษาโรคซบัซ้อนได้ดี โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ยงัคงมคีวาม
จ าเป็นและความตอ้งการการรกัษาพยาบาลทีม่คีวามซบัซอ้นสงู 

ในส่วนของรายได้จากกลุ่มลูกคา้ชาวไทยก็มทีศิทางการปรบัตวัที่ดขีึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงครึง่หลงัของปีที่รายไดจ้ากกลุ่ม
ลูกค้าชาวไทยสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จนเกือบจะสามารถชดเชยรายได้ที่ลดลงจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติได้ 
ขณะที่รายได้จากกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติในปี 2563 ก็ยงัคงลดลงที่รอ้ยละ 46.8 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลกระทบจาก
มาตรการการจ ากัดการเดินทางเข้าประเทศ และแม้ว่าทางบริษัทฯ จะได้รบัการรับรองเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก 
(Alternative Hospital Quarantine) ก็ตาม แต่การเดนิทางเขา้ประเทศของผูป่้วยจากต่างชาตไิม่สามารถท าได้สะดวกนัก ส่วนใหญ่จงึเหลอื
เพยีงลูกคา้ต่างชาตทิี่ยงัอาศยัอยู่ในประเทศเท่านัน้ ส่งผลให้สดัส่วนรายได้จากลูกค้าต่างชาติต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลส าหรบัปี 
2563 นี้ ลดลงเป็นรอ้ยละ 9 จากรอ้ยละ 16 ของสดัส่วนช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ชาวจนี ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาว
จนีทีอ่าศยัอยู่ในประเทศ ขึน้มาเป็นอนัดบัแรกแทนกลุ่มลูกคา้จากเมยีนม่า เนื่องจากไม่สามารถเดนิทางเขา้มารบัการรกัษาได ้

หากแบ่งรายได้ตามประเภทการช าระเงนิจะพบว่า สดัส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่ช าระเงนิเองยงัคงเป็นสดัส่วนมากสุด แต่
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั ท าให้กลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเองเป็นกลุ่มที่ได้รบัผลกระทบสูงสุด ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่า
ลูกคา้ชาวต่างชาตสิ่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มทีช่ าระเงนิเอง เมื่อลูกคา้ชาวต่างชาตลิดลงไปมาก กส็่งผลต่อกลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเองดว้ย แต่อย่างไร
การปรบักลยุทธ์ของบรษิทัฯ ในปีทีผ่่านมา ทีเ่น้นเพิม่ฐานลูกคา้ในกลุ่มประกนัสุขภาพจากความร่วมมอืกบัพนัธมติรบรษิทัประกนัหลายๆ 
แห่ง พรอ้มกบัเน้นเพิม่ฐานลูกคา้บรษิทัคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง กไ็ด้รบัผลตอบรบัเป็นทีน่่าพอใจจากทัง้สองกลุ่มดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่
กลุ่มลูกคา้คู่สญัญา ทีบ่รษิทัฯ สามารถสรา้งรายไดใ้หเ้ตบิโตเพิม่ขึน้จากปีก่อนได ้ถงึแมว้่ายงัอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั  
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ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                    2563                  2562 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 1,889.7 1,972.3 -4.2 
    สดัส่วนตอ่รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล (รอ้ยละ) 72.6 69.2  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 518.4 569.8 -9.0 
     สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ) 19.7 19.8  

ส าหรบัปี 2563 บรษิัทฯ รายงานต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย) 1,889.7 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 72.6 และเมื่อเทียบกบัปี 2562 บรษิัทฯ รายงานต้นทุนในการประกอบ
กจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 1,972.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลรอ้ยละ 
69.2 โดยสาเหตุที่ท าให้สดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลของปี 2563 เพิม่ขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บรษิัทฯ มรีายได้จาก
กจิการโรงพยาบาลที่ลดลง ในขณะทีค่่าใช้จ่ายบางรายการ อาท ิค่าสาธารณูปโภค รวมถงึค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการเปิด
อาคารใหม่ และค่าตอบแทนแพทยบ์างส่วนทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายคงที ่

และส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 518.4 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 19.7 และเมื่อเทียบกบัปี 2562 บรษิัทฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่า
เสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 569.8 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 19.8 สดัส่วนดงักล่าวทีล่ดลงสะทอ้นถงึการจดัการ
ที่ดเียีย่ม แมว้่าจะมคี่าใช้จ่ายบางส่วนปรบัสูงขึน้ อาท ิค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่ายที่เพิม่ขึน้จากการเปิดอาคารใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ท าใหบ้รษิทัฯ มกีารประมาณการรายการหนี้สงสยัจะสญูเพิม่มากขึน้
งวดเดยีวกนัของปีก่อน รวมถงึบนัทกึรายการขาดทุนจากการลงทุนซึ่งเป็นรายการในไตรมาสแรก (สบืเนื่องมาจากมลูค่าของหน่วยลงทุน
จากการขายเงนิลงทุนชัว่คราวทัง้หมด น้อยกว่ามลูค่าหน่วยลงทุนเมื่อตอนตน้งวด ซึง่บนัทกึก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนไปแล้วในส่วนของ
ก าไรสะสม) แต่บรษิทัฯ กส็ามารถบรหิารจดัการ ประหยดัค่าใช่จ่ายหลายๆ รายการ โดยเฉพาะในส่วนของค่าใชจ้่ายทางดา้นบุคลากรยงัคง
ท าไดด้ขีึน้จากการบรหิารชัว่โมงท างานและกระจายทรพัยากรบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ ค่าเช่าทีล่ดลงจากการที่ยา้ยส่วนออฟฟิศเช่ามาที่
อาคารใหม่ตัง้แต่ช่วงไตรมาสแรก ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทีส่ามารถประหยดัไดจ้ากการด าเนินการเองเป็นการภายใน เป็นตน้ 

 
 (ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ)                     2563                     2562 

ก าไรจากการด าเนินงาน 224.8 334.3 -32.7 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 213.0 163.6 +30.2 
EBITDA 437.8 497.9 -12.1 
     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 16.6 17.3  
รายไดท้างการเงนิ 
ตน้ทุนทางการเงนิ 

5.9 
0.5 

13.4 
- 

-55.5 
- 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 28.2 63.2 -55.3 
ก ำไรส ำหรบัปี 202.1 284.5 -29.0 

     อตัราก าไรส าหรบัปี (รอ้ยละ) 7.7 9.9  
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 189.1 275.7  
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 786,300,000 786,300,000  
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท) 0.26 0.36  

    
ส าหรบัปี 2563 บรษิัทฯ รายงานก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

จ านวน 437.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากบัรอ้ยละ 16.6 และส าหรบัปี 2562 บรษิทัฯ รายงานก าไรก่อน
หกัดอกเบี้ย ค่าใชจ้่ายทางภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) จ านวน 497.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA 
ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 17.3 
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ส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มคี่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายจ านวน 213.0 ล้านบาท เทยีบกบัค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายในงวดปี 
2562 จ านวน 163.6 ล้านบาท โดยสาเหตุที่สดัส่วนค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่เกดิจากการเปิดใช้อาคารใหม่เมื่อช่วง
เดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา และเครื่องมอืแพทยบ์างส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคารใหม่ 

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเท่ากบั 0.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่
16 เรื่องสญัญาเช่ามาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก เมื่อเทยีบกบังวดปี 2562 บรษิทัฯ ไม่มตีน้ทุนทางการเงนิ เนื่องจากบรษิทัฯ ไม่ไดม้หีนี้สนิทีม่ภีาระ
ดอกเบี้ย และส าหรบัปี 2563 บรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้เท่ากบั 28.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55.3 จากค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้จ านวน 
63.2 ลา้นบาท ในปี 2562 

บรษิัทฯ มกี าไรส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 202.1 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 7.7 และมกี าไรส าหรบัปี 2562 เท่ากบั 
284.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 9.9 และมกี าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานจ านวน 0.26 บาทต่อหุน้ และ 0.36 บาทต่อหุน้ ส าหรบังวด
ปี 2563 และงวดปี 2562 ตามล าดบั 
 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

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

  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,208.5 1,643.1 -26.4 
  รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 3,588.5 3,073.5 +16.8 
รวมสินทรพัย ์ 4,797.0 4,716.6 +1.7 

  รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 496.5 523.0 -5.1 
    รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 185.3 154.6 +19.8 
รวมหนี้สนิ 681.8 677.6 +0.6 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,115.2 4,039.0 +1.9 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,797.0 4,716.6 +1.7 

 

1. สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 1,208.5 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 26.4 จาก 1,643.1 ล้านบาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ขณะทีบ่รษิทัฯ มรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเป็น 592.5 ลา้นบาท ลดลงจาก 631.8 ลา้นบาท ณ 
31 ธนัวาคม 2562 รวมถึงการลดลงทัง้หมดของรายการเงนิลงทุนชัว่คราวจ านวน 799.2 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของ
รายการดังกล่าว เนื่องจากมีการน าเงินส่วนหนึ่งไปใช้จ่ายในโครงการอาคารใหม่ หอพักพยาบาล และอาคารออฟฟิศ รวมถึงมีการ
ปรบัเปลีย่นเป็นรายการสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่นทีใ่หผ้ลตอบแทนพเิศษจ านวน 401.5 ลา้นบาท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนจ านวน 3,588.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.8 จาก 3,073.5 ล้าน
บาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึ้นของรายการที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 554.7 ล้านบาท เพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 19.4 ซึง่ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้ของทรพัยส์นิจากโครงการอาคารใหม่ หอพกัพยาบาล และอาคารออฟฟิศ 
 
2.   หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 496.5 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 4.6 จากหนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 
523.0 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของรายการภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย และหนี้สนิหมุนเวยีนอื่นๆ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 185.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.8 จากหนี้สนิไม่หมุนเวยีน
จ านวน 154.6 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากรายการส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ขึน้จ านวน 
26.3 ลา้นบาท รวมถงึมกีารบนัทึกหนี้สนิหมุนไม่เวยีนตามสญัญาเช่าจ านวน 3.0 ล้านบาท จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่ามาถอืปฏบิตั ิ
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3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 4,115.2 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9 จาก 4,039.0 ล้านบาท ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดปี 2563 จ านวน 189.1 ล้านบาท สุทธดิ้วยการจ่าย
ปันผลจ านวน 110.1 ล้านบาท และผลจากการรายงานผลกระทบตดิลบสุทธขิองเงนิลงทุนในกองทุนตราสารหนี้จากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิมาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก จ านวน 2.7 ลา้นบาท 

 
งบกระแสเงินสด  

งบกระแสเงินสด 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบัปี ส้ินสุด ณ 31 ธนัวำคม 
2563 2562 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 423.8 490.0 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (348.8) 29.8 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (114.2) (111.6) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (39.3) 408.3 

 

ส าหรบัปี 2563 บรษิัทฯ มเีงนิสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 423.8 ล้านบาท ลดลง 66.3 ล้านบาท จาก 490.0 
ลา้นบาท ในปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากผลการด าเนินงานทีล่ดลง 

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 348.8 ล้านบาท เปลีย่นแปลงจากงวด 2562 ทีม่เีงนิสดสุทธิ
ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 29.8 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการได้รบักระแสเงนิสดจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขายสุทธิ 995.5 
ลา้นบาท ขณะที่มกีารใช้เงนิสดเพื่อซื้อเครื่องมอืทางการเงนิ 200.0 ล้านบาท และรายการเงนิฝากประจ าธนาคารเพิม่ขึน้ 401.1 ล้านบาท 
เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน รวมถงึในปี 2563 มรีายการกระแสเงนิสดใช้ไปในการซื้อสนิทรพัย์ถาวรจ านวน 737.5 ล้านบาท การ
จ่ายช าระหนี้ค่าซื้อสนิทรพัย์ถาวรจ านวน 111.4 ล้านบาท การจ่ายเงนิล่วงหน้าค่าซื้อสนิทรพัย์ถาวรและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจ านวน 7.7 
ลา้นบาท และจ่ายซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 10.7 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายช าระค่าก่อสรา้งและอุปกรณ์การแพทย ์และอุปกรณ์อื่นๆ 
ของอาคารใหม่ทีไ่ดเ้ปิดด าเนินการในช่วงกลางปีทีผ่่านมา 

ส าหรบัปี 2563 บรษิัทฯ มเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 114.2 ล้านบาท จากการจ่ายเงนิปันผลจ านวน 110.1 
ลา้นบาท และการช าระคนืเงนิต้นของหนี้สนิตามสญัญาเช่าจ านวน 4.0 ล้านบาท ซึง่เปลีย่นแปลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบังวดปี 2562 ทีม่เีงนิ
สดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 111.6 ลา้นบาท 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
ส ำหรบัปี ส้ินสุด ณ 31 ธนัวำคม 

2563 2562 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)   

   อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 2.4 3.1 

   ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  26.5 21.1 

   ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  9.3 8.4 

   ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่  24.4 23.1 

   วงจรเงนิสด (Cash Cycle)  11.5 6.4 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)   

   อตัราก าไรขัน้ตน้ 27.4 30.8 

   อตัราก าไรสุทธ ิ 7.7 9.8 

   อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 5.0 7.2 

   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 4.2 6.2 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
ส าหรบัปี ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 

2563 2562 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)   

   อตัราส่วนหนี้สนิตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.17 0.17 

   อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ - - 
 
 
 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 

     ขอแสดงความนับถอื 
บริษทั โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
     .......................................................................... 

นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 
    กรรมการผูอ้ านวยการ 

 
 
 

 

 

                  

 


