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ที ่PR9-LA64-069 
 
 

วนัที ่13 พฤษภาคม 2564 
 
 

เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ จากงบ
การเงนิงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ของบรษิทัฯ ดงันี้ 
 
 
บทสรปุ 

 
ภาวะเศรษฐกจิไทยในไตรมาส 1 ปี 2564 ยงัคงได้รบัผลกระทบของการระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ที่เริม่ระบาดระลอกสอง

ในประเทศตัง้แต่ช่วงปลายปี 2563 ต่อเนื่องถงึการระบาดระลอกสามในช่วงเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา ซึง่ท าใหแ้รงส่งจากการทยอยฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิไทยขาดความต่อเนื่อง แมจ้ะมแีรงหนุนจากมาตรการกระตุน้ของภาครฐัหลายๆ มาตรการ ส่งผลกระทบใหป้รมิาณจ านวนผูป่้วยที่
เขา้มารกัษาลดลง แต่อย่างไรกด็ ีจากจุดแขง็เรื่องความสามารถในการรกัษาโรคซบัซอ้น รวมถงึการปรบักลยุทธห์ลายๆ อย่างของบรษิทัฯ 
นัน้ ยงัสามารถท าใหร้ายได้เฉลี่ยต่อการรกัษากลุ่มผูป่้วย โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยโรคซบัซ้อนเพิม่ขึน้ จนสามารถชดเชยผลกระทบทางด้าน
รายไดโ้ดยรวมได ้อกีทัง้ในส่วนของตน้ทุน บรษิทัฯ ไดป้รบักลยุทธแ์ละควบคุมตน้ทุนต่างๆ ไดด้อีย่างต่อเนื่อง ท าใหอ้ตัราการท าก าไรของ
บรษิทัฯ ดขีึน้ตามล าดบั 

ทัง้นี้ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิทัฯ รายงานรายได้รวมเท่ากบั 678.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.0 จากจ านวน 664.8 ล้าน
บาท ในงวดไตรมาส 1 ปี 2563 และมกี าไรส าหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 38.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.2 เมื่อเทยีบกบัก าไร
ส าหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 37.3 ลา้นบาท  
 
 
งบก ำไรขำดทุน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 
รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                     2564                     2563 

   รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 355.9 372.2 -4.4 
   รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 312.8 286.7 +9.1 
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 668.7 658.9 +1.5 
    รายไดค้่าเช่า และรายไดอ้ื่น 9.6 5.9 +63.5 
รำยได้รวม 678.3 664.8 2.0 
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  แบ่งประเภทของรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 

 
 (ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 

เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

แบ่งตำมสดัส่วน 

              2564               2563 2564 2563 
รำยได้ตำมสญัชำติ 
   กลุ่มลูกคา้คนไทย 612.0 554.9 +10.3 92% 84% 
   กลุ่มลูกคา้ต่างชาต ิ 56.7 104.0 -45.5 8% 16% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 668.7 658.9 +1.5 100% 100% 

      
รำยได้ตำมประเภทกำรช ำระเงิน      
   กลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเอง 491.6 489.7 +0.4 73% 74% 
   กลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพ 145.7 141.4 +3.0 22% 22% 
   กลุ่มลูกคา้บรษิทัคู่สญัญา 31.4 27.8 +12.8 5% 4% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 668.7 658.9 +1.5 100% 100% 

 
ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิทัฯ มรีายได้จากกจิการโรงพยาบาล 668.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.5 จาก 658.9 ล้านบาท 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 
โดยรายได้จากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) ลดลงรอ้ยละ 4.4 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งปัจจยัหลกัเกดิจากผลกระทบ

ของการระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ทีร่ะลอกสองตัง้แต่ปลายปี 2563 ต่อเนื่องการระบาดระลอกสามในช่วงเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา ส่งผล
กระทบใหป้รมิาณผูป่้วยนอกที่เขา้มารกัษาลดลงกว่ารอ้ยละ 9.7 ซึง่แมว้่ารายได้เฉลีย่ต่อการรกัษาจากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD revenue per 
visit) จะเพิม่ขึน้ แต่กย็งัไม่สามารถชดเชยท าใหร้ายไดโ้ดยรวมจากกลุ่มผูป่้วยนอกอยู่ในระดบัเดยีวกนักบัปีก่อนได ้ 

ขณะที่รายได้จากกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยใน (IPD) สามารถเตบิโตได้ถงึรอ้ยละ 9.1 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นการ
เตบิโตทัง้ในส่วนของอตัราการใชเ้ตยีงผูป่้วยในเฉลีย่ต่อวนั (IPD Average Daily Census) จ านวนผูป่้วยผ่าตดั รายไดจ้ากการผ่าตดั รวมทัง้
ในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อการรกัษาจากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD Revenue per admission) สะท้อนถึงศักยภาพและความน่าเชื่อถือของ
โรงพยาบาลในการรองรบัการรกัษาโรคซบัซ้อนได้ด ีซึ่งผูป่้วยกลุ่มนี้ก็ยงัคงมคีวามจ าเป็นและความต้องการการรกัษาพยาบาลที่มคีวาม
ซบัซอ้นสงู  

ในส่วนของรายได้จากกลุ่มลูกคา้ชาวไทยกม็ทีศิทางการปรบัตวัทีด่ขี ึน้ โดยในไตรมาส 1 ปี 2564 รายได้จากกลุ่มลูกคา้ชาวไทย
ปรบัเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 10.3 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และสามารถชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากกลุ่มลูกคา้ต่างชาตไิด้ โดยที่รายได้
จากกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาตนิัน้ ปรบัลดลงทีร่อ้ยละ 45.5 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากผลกระทบจากมาตรการการจ ากดัการเดนิ
ทางเขา้ประเทศ และส่วนใหญ่กเ็หลอืเพยีงลูกคา้ต่างชาตทิีย่งัอาศยัอยู่ในประเทศเท่านัน้ ส่งผลใหส้ดัส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ต่างชาตติ่อรายได้
จากกจิการโรงพยาบาลในไตรมาส 1 ปี 2564 นี้ ลดลงเป็นรอ้ยละ 8 จากรอ้ยละ 16 ของสดัส่วนช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายได้จาก
กลุ่มลูกคา้ชาวจนี ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวจนีทีอ่าศยัอยู่ในประเทศ ขึน้มาเป็นอนัดบัแรก 

หากแบ่งรายได้ตามประเภทการช าระเงนิจะพบว่า สดัส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่ช าระเงนิเอง แม้ว่ายงัคงมกีารเติบโตบ้าง
เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แต่ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั ท าใหก้ลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเองกเ็ป็นกลุ่ม
ที่ได้รบัผลกระทบสูงสุดเช่นกนั ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าลูกคา้ชาวต่างชาตสิ่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ช าระเงนิเอง เมื่อลูกคา้ชาวต่างชาตลิดลงไป
มาก ก็ส่งผลต่อกลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเองด้วย ท าใหบ้รษิทัฯ มกีารปรบักลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา ที่เน้นเพิม่ฐานลูกคา้ในกลุ่มประกนัสุขภาพจาก
ความร่วมมอืกบัพนัธมติรบรษิทัประกนัหลายๆ แห่ง พรอ้มกบัเน้นเพิม่ฐานลูกคา้บรษิทัคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง ก็ได้รบัผลตอบรบัเป็นทีน่่ า
พอใจจากทัง้สองกลุ่มดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มลูกค้าคู่สญัญา ที่สามารถสรา้งรายได้ใหเ้ตบิโตเพิม่ขึน้จากปีก่อนได้มากถึงรอ้ยละ 
12.8 ถงึแมว้่ายงัอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั  
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ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                    2564                       2563 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 502.2 487.9 +2.9 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล (รอ้ยละ) 75.1 74.0  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 132.2 137.8 -4.1 
     สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ) 19.5 20.7  

ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิทัฯ รายงานตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 502.2 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 75.1 และเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิทัฯ รายงานตน้ทุนใน
การประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 487.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาล
รอ้ยละ 74.0 ซึ่งถงึแมว้่าบรษิทัฯ จะมคี่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่ายที่เพิม่ขึน้จากการเปิดอาคารใหม่จ านวนมาก แต่การบรหิารจดัการตน้ทุน
อื่นในหลายๆ รายการ กท็ าไดด้ขีึน้จากปีก่อน ท าใหส้ดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลเพิม่ขึน้ไม่มากนัก 

และส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิัทฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 
132.2 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 19.5 และเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิทัฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขาย
และบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 137.8 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 20.7 สดัส่วนดงักล่าวทีล่ดลง
สะทอ้นถงึการจดัการทีด่เียีย่ม แมว้่าจะมคี่าใช้จ่ายบางส่วนปรบัสงูขึน้ อาท ิค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่ายที่เพิม่ขึน้จากการ
เปิดอาคารใหม่ แต่บรษิทัฯ ก็สามารถบรหิารจดัการ ประหยดัค่าใช่จ่ายหลายๆ รายการ โดยเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร
ยงัคงท าไดด้ขีึน้จากการบรหิารชัว่โมงท างานและกระจายทรพัยากรบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ ค่าเช่าทีล่ดลงจากการทีย่า้ยส่วนออฟฟิศเช่า
มาทีอ่าคารแห่งใหม่ ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทีส่ามารถประหยดัไดจ้ากการด าเนินการเองเป็นการภายใน เป็นตน้ 

 
 
 (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ)                     2564                     2563 

ก าไรจากการด าเนินงาน 44.0 39.2 +12.3 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 71.3 43.5 +63.9 
EBITDA 116.3 83.9 +38.6 
     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 17.1 12.6  
รายไดท้างการเงนิ 
ตน้ทุนทางการเงนิ 

1.0 
(0.1) 

1.3 
(0.1) 

-18.3 
-5.3 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (6.4) (3.0) +112.5 
ก ำไรส ำหรบังวด 38.5 37.3 +3.2 

     อตัราก าไรส าหรบังวด (รอ้ยละ) 5.7 5.6  
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 38.5 37.3  
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 786,300,000 786,300,000  
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท) 0.05 0.05  

    

ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิทัฯ รายงานก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) จ านวน 116.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากบัรอ้ยละ 17.1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 38.6 เมื่อเทยีบกบั
ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 83.9 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 12.6 
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ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิทัฯ มคี่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายจ านวน 71.3 ลา้นบาท เทยีบกบัค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย
ในไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 43.5 ล้านบาท โดยสาเหตุที่สดัส่วนค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ เป็นผลจากการเปิดใช้อาคารใหม่
และเครื่องมอืแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคารใหม่ เมื่อปีผ่านมา  

ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิทัฯ รายงานตน้ทุนทางการเงนิเท่ากบั 0.1 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบัไตรมาส 1 ปี 2563 และรายงาน
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 6.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 112.5 จากค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้จ านวน 3.0 ล้านบาท 
ในไตรมาส 1 ปี 2563 

บรษิัทฯ รายงานก าไรส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 38.5 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 5.7 และรายงานก าไร
ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 37.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 5.6 และมกี าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานจ านวน 0.05 บาทต่อหุน้ 
และ 0.05 บาทต่อหุน้ ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 และส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 ตามล าดบั 
 
 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ลา้นบาท) ณ 31 มีนำคม 2564 ณ 31 ธนัวำคม 2563 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,263.5 1,208.5 +4.6% 
  รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 3,557.2 3,588.5 -0.9% 
รวมสินทรพัย ์ 4,820.7 4,797.0 +0.5% 

  รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 481.0 496.5 -3.1% 
    รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 186.0 185.3 +0.4% 
รวมหนี้สนิ 667.0 681.8 -2.2% 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,153.7 4,115.2 +0.9% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,820.7 4,797.0 +0.5% 

 

 

1. สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 1,263.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.6 จาก 1,208.5 ล้านบาท 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ขณะที่บรษิทัฯ มรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเป็น 630.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 592.5 ล้านบาท 
ณ 31 ธนัวาคม 2563  

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนจ านวน 3,557.2 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 0.9 จาก 3,588.5 
ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นรายการ ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

2.   หน้ีสิน 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 481.0 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 3.1 จากหนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 

496.5 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของรายการเจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิหมุนเวยีนอื่นๆ 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 186.0 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบัหนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 185.3 

ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 4,153.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.9 จาก 4,115.2 ล้านบาท ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรส าหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 38.5 ลา้นบาท  
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งบกระแสเงินสด  

งบกระแสเงินสด 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2564 2563 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 115.9 105.8 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (76.4) 518.8 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (1.2) (0.9) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 38.2 623.7 

 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 115.9 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 10.1 ลา้นบาท จาก 105.8 ลา้นบาท ในช่วงเดยีวกนัของปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัจากผลการด าเนินงานก่อนหกัค่าเสื่อมและค่าตดั
จ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ 

 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 76.4 ล้านบาท ซึ่งเกดิ

จากรายการซื้อเงนิลงทุนในตราสารหนี้ และการจ่ายช าระหนี้ค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวร ขณะที่ในช่วงเดยีวกนัของปี 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธิ
ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน 518.8 ลา้นบาท ทีม่สีาเหตุหลกัมาจากการไดร้บักระแสเงนิสดจากการขายเงนิลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ 
จ านวน 795.5 ล้านบาท สุทธิด้วยรายการซื้อสนิทรพัย์ถาวรจ านวน 154.2 ล้านบาท และการจ่ายช าระหนี้ค่าซื้อสนิทรพัย์ถาวรจ านวน 
111.4 ลา้นบาท 

 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทฯ มเีงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 1.2 ล้านบาท ซึ่ง

เปลีย่นแปลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัในช่วงเดยีวกนัของปี 2563 ทีม่เีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 0.9 ลา้นบาท 
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

2564 2563 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)   

   อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 2.6 2.5 

   ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  22.2 17.8 

   ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  11.0 10.1 

   ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่  21.2 20.7 

   วงจรเงนิสด (Cash Cycle)  12.0 7.2 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) *   

   อตัราก าไรขัน้ตน้ 27.1 29.2 

   อตัราก าไรสุทธ ิ 7.7 8.3 

   อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 4.9 5.9 

   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 4.2 5.0 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
   อตัราส่วนหนี้สนิตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
   อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้  

 
0.2 
0.0 

 
0.2 
0.0 

 
หมายเหตุ *  ใชข้อ้มูลจากงบการเงนิซึง่ถูกปรบัเป็นตวัเลขเตม็ปี (Annualized) โดยใช้ตวัเลขในไตรมาสปัจจุบนั บวกดว้ยขอ้มลูยอ้นหลงัอกีสาม
ไตรมาสล่าสุด 
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จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 
 

     ขอแสดงความนับถอื 
บริษทั โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) 

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

นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 
    กรรมการผูอ้ านวยการ 

 


