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ที ่PR9-LA64-097 
 

วนัที ่10 สงิหาคม 2564 
 
 

เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานงวดสามเดอืนและงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ จากงบ
การเงนิงวดสามเดอืนและงวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ของบรษิทัฯ ดงันี้ 
 
 
บทสรปุ 

 
ภาวะเศรษฐกจิไทยในไตรมาส 2 ปี 2564 นัน้ ยงัไม่สามารถกลบัมาฟ้ืนตวัได้เต็มที่จากการระบาดของโรคโควดิ-19 ในระลอก

ก่อนๆ ซึ่งสะทอ้นจากตวัเลขการขยายตวัของเศรษฐกจิไทยในไตรมาสแรกของปีที่หดตวัต่อเนื่อง ผนวกกบัสถานการณ์การระบาดของโรค
โควดิ-19 ในระลอกล่าสุด ทีเ่ริม่ตน้ขึน้ในช่วงปลายไตรมาสแรกทีผ่่านมานัน้ ยงัคงเผชญิความรุนแรงต่อเนื่อง มจี านวนผูต้ดิเชือ้รายวนัอยู่ใน
ระดบัสงู จ านวนผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ท าใหแ้รงส่งจากการทยอยฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยขาดความต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการ
ฟ้ืนตวัในหลายๆ อุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งบรษิัทฯ ก็ได้รบัผลกระทบบางส่วน ท าให้การเติบโตของผล
ประกอบการน้อยกว่าทีต่ ัง้เป้าไว ้

ซึง่ผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมจ านวน 642.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.0 จาก 521.9 ลา้นบาท 
ในไตรมาส 2 ปี 2563 และมกี าไรส าหรบังวดไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 11.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.7 เมื่อเทยีบกบัก าไรส าหรบังวด
ไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 11.4 ลา้นบาท 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิทัฯ มรีายได้รวมจ านวน 1,320.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.3 จาก 
1,186.8 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2563 และมกี าไรส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 จ านวน 
50.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.3 จาก 48.7 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 
 
 
งบก ำไรขำดทุน 
 

1. ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                     2564                     2563 

   รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 349.4 271.2 +28.8 
   รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 282.7 244.2 +15.8 
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 632.1 515.4 +22.6 
    รายไดค้่าเช่า และรายไดอ้ื่น 10.1 6.5 +36.0 
รำยได้รวม 642.2 521.9 +23.0 
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  แบ่งประเภทของรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 

 
 (ลา้นบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถนุำยน 

เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

แบ่งตำมสดัส่วน 

              2564               2563 2564 2563 
รำยได้ตำมสญัชำติ 
   กลุ่มลูกคา้คนไทย 571.1 481.7 +18.5 90% 93% 
   กลุ่มลูกคา้ต่างชาต ิ 61.0 33.7 +81.0 10% 7% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 632.1 515.4 +22.6 100% 100% 

      

รำยได้ตำมประเภทกำรช ำระเงิน      
   กลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเอง 462.8 397.3 +16.5 74% 77% 
   กลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพ 135.2 100.6 +34.4 21% 20% 
   กลุ่มลูกคา้บรษิทัคู่สญัญา 34.1 17.5 +94.9 5% 3% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 632.1 515.4 +22.6 100% 100% 

 
ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัฯ มรีายได้จากกจิการโรงพยาบาล 632.1 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.6 จาก 515.4 ล้านบาท 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 
โดยรายได้จากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.8 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการปรบัเพิม่ขึน้ของ

จ านวนผูป่้วยนอก และรายไดเ้ฉลีย่ต่อการรกัษาจากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD revenue per visit) ซึง่ปัจจยัหลกัเกดิจากฐานรายได้ในไตรมาส 
2 ปี 2563 ที่ต ่ากว่าปกติอย่างมาก จากผลกระทบการระบาดของโควดิ-19 ครัง้แรกในปี 2563 รวมทัง้การได้รบัผลตอบรบัที่ดจีากการเปิด
ศูนยเ์ลสคิแห่งใหม่ตัง้แต่ในช่วงปลายไตรมาสแรกทีผ่่านมา 

ขณะทีก่ลุ่มลูกคา้ผูป่้วยใน (IPD) นัน้ แมว้่าทางโรงพยาบาลจะไม่ได้เปิดท าการผ่าตดัหรอืท าหตัถการในหลายๆ ศูนยก์ารแพทย์
เพื่อปฏิบตัิตามมาตรการการป้องกนัการติดเชื้อ แต่รายได้ของกลุ่มลูกคา้ผู้ป่วยในก็ยงัสามารถเติบโตได้ร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นการเตบิโตทัง้ในส่วนของอตัราการใช้เตียงผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวนั (IPD average daily census) และในส่วนของ
รายได้เฉลี่ยต่อการรกัษาจากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD revenue per discharge) โดยปัจจยัหลกันัน้ เกิดจากฐานรายได้ในปีก่อนที่ต ่ากว่าปกติ
อย่างมาก ประกอบกบัมรีายไดจ้ากการรกัษากลุ่มผูป่้วยตดิเชือ้เพิม่เตมิเขา้มาจ านวนหนึ่ง 

ในส่วนของรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ชาวไทยกม็ทีศิทางการปรบัตวัทีด่ ีโดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.5 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
ขณะที่รายได้จากกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาตกิ็สามารถปรบัเพิม่ได้ถงึรอ้ยละ 81.0 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลใหส้ดัส่วนรายได้
จากลูกค้าต่างชาติต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 นี้ เพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ 10 จากร้อยละ 7 ของสดัส่วนช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน ซึง่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรบัตวัเพื่อหาลูกคา้ต่างชาตทิีย่งัอาศยัอยู่ในประเทศใหเ้พิม่ขึน้ โดยจะเหน็ไดจ้ากการเตบิโต
ทีส่งูมากของกลุ่มลูกคา้ชาวญี่ปุ่ น และอเมรกิา ท าใหส้ดัส่วนกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวขึน้มาเป็นอนัดบัสองและอนัดบัสาม ต่อจากกลุ่มลูกคา้ชาวจนี 

หากแบ่งรายไดต้ามประเภทการช าระเงนิจะพบว่า สดัส่วนรายไดจ้ากทุกกลุ่มลูกคา้เพิม่ขึน้ตามการเพิม่ของรายได ้และเนื่องจาก
บรษิทัฯ มกีารปรบักลยุทธใ์นปีทีผ่่านมา ทีเ่น้นเพิม่ฐานลูกคา้ในกลุ่มประกนัสุขภาพจากความร่วมมอืกบัพนัธมติรบรษิทัประกนัหลายๆ แห่ง 
พรอ้มกบัเน้นเพิม่ฐานลูกคา้บรษิทัคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง กไ็ดร้บัผลตอบรบัเป็นทีน่่าพอใจจากทัง้สองกลุ่มดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่ม
ลูกคา้คู่สญัญา ทีส่ามารถสรา้งรายไดใ้หเ้ตบิโตเพิม่ขึน้จากปีก่อนไดม้ากถงึรอ้ยละ 94.9  
 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                    2564                       2563 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 500.0 396.8 +26.0 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล (รอ้ยละ) 79.1 77.0  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 130.1 116.7 +11.5 
     สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ) 20.3 22.4  
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ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัฯ รายงานตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 500.0 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 79.1 และเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิทัฯ รายงานตน้ทุนใน
การประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 396.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาล
รอ้ยละ 77.0 โดยสดัส่วนดงักล่าวทีป่รบัตวัสงูขึน้ ปัจจยัหลกัเกดิจากกการเพิม่ขึน้ของค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่ายจ านวน 20.5 ลา้นบาท จาก
การเปิดอาคารใหมใ่นปี 2563 

และส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิัทฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 
130.1 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 20.3 และเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิทัฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขาย
และบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 116.7 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 22.4 สดัส่วนดงักล่าวทีล่ดลง
สะท้อนถงึการจดัการที่ดเียีย่ม แมว้่าจะมคี่าใช้จ่ายบางส่วนปรบัสูงขึน้ อาท ิค่าสาธารณูปโภค รวมถงึค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่ายที่เพิม่ขึน้
จ านวน 7.4 ลา้นบาท จากการเปิดใชอ้าคารใหม่ แต่บรษิทัฯ กส็ามารถบรหิารจดัการ ประหยดัค่าใช่จ่ายหลายๆ รายการ โดยเฉพาะในส่วน
ของค่าใชจ้่ายทางดา้นบุคลากรยงัคงท าไดด้ขีึน้จากการบรหิารชัว่โมงท างานและกระจายทรพัยากรบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นตน้ 
 
 
 (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ)                     2564                     2563 

ก าไรจากการด าเนินงาน 12.1 8.4 +44.8 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 72.3 44.4 +62.8 
EBITDA 84.5 52.8 +59.9 
     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 13.2 10.1  
รายไดท้างการเงนิ 
ตน้ทุนทางการเงนิ 

1.0 
(0.1) 

2.4 
(0.0) 

-56.6 
+145.7 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (1.3) 0.6 -301.4 
ก ำไรส ำหรบังวด 11.8 11.4 +3.7 

     อตัราก าไรส าหรบังวด (รอ้ยละ) 1.8 2.2  
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 11.8 11.4  
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 786,300,000 786,300,000  
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท) 0.01 0.01  

 
   

ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัฯ รายงานก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) จ านวน 84.5 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากบัร้อยละ 13.2 เพิม่ขึ้นร้อยละ 59.9 เมื่อเทียบกบั
ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 52.8 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 10.1  

ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัฯ มคี่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายจ านวน 72.3 ลา้นบาท เทยีบกบัค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย
ในไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 44.4 ล้านบาท โดยสาเหตุที่สดัส่วนค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ เป็นผลจากการเปิดใช้อาคารใหม่
และเครื่องมอืแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคารใหม่  

ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัฯ รายงานตน้ทุนทางการเงนิเท่ากบั 0.1 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบัไตรมาส 2 ปี 2563 และรายงาน
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 1.3 ลา้นบาท เทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ทีบ่รษิทัฯ มรีายไดภ้าษเีงนิไดเ้ท่ากบั 0.6 
ล้านบาท สบืเนื่องจากผลต่างจากการกลบัรายการภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีจากการยกเวน้ภาษเีงนิได้ส าหรบัเงนิที่จ่ายเพื่อการลงทุนใน
เครื่องจกัร (ตามพรฎ.ฉบบัที ่690 พ.ศ.2563)  

บรษิัทฯ รายงานก าไรส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 11.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 1.8 และรายงานก าไร
ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 11.4 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 2.2 และมกี าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานจ านวน 0.01 บาทต่อหุน้ 
และ 0.01 บาทต่อหุน้ ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 และส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 ตามล าดบั 
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2.   ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

 

รำยได้ 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                     2564                     2563 

   รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 705.2 643.5 +9.6 
   รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 595.5 530.9 +12.2 
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 1,300.7 1,174.4 +10.8 
    รายไดค้่าเช่า และรายไดอ้ื่น 19.8 12.4 +60.0 
รำยได้รวม 1,320.5 1,186.8 +11.3 

   
  แบ่งประเภทของรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 

 
 (ลา้นบาท) 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถนุำยน 

เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

แบ่งตำมสดัส่วน 

              2564               2563 2564 2563 
รำยได้ตำมสญัชำติ 
   กลุ่มลูกคา้คนไทย 1,183.0 1,056.6 +12.0 91% 90% 
   กลุ่มลูกคา้ต่างชาต ิ 117.7 137.8 -14.6 9% 10% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 1,300.7 1,174.4 +10.8 100% 100% 

      

รำยได้ตำมประเภทกำรช ำระเงิน      
   กลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเอง 954.3 887.0 +7.6 73% 76% 
   กลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพ 280.9 242.0 +16.1 22% 21% 
   กลุ่มลูกคา้บรษิทัคู่สญัญา 65.5 45.4 +44.3 5% 3% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 1,300.7 1,174.4 +10.8 100% 100% 

 
ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 1,300.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.8 จาก 1,174.4 ลา้น

บาท ในงวดหกเดอืนปี 2563 
โดยรายได้จากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.6 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยปัจจยัหลกัเป็นการเพิม่ขึน้

ของรายไดเ้ฉลีย่ต่อการรกัษาจากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD revenue per visit) ทีเ่พิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 7.8 ขณะทีจ่ านวนผูป่้วยนอกกป็รบัเพิม่ขึน้
เลก็น้อย โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากผลตอบรบัทีด่จีากการเปิดศูนยเ์ลสคิแห่งใหม่ตัง้แต่ในช่วงปลายไตรมาสแรกทีผ่่านมา 

ขณะที่รายได้จากกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยใน (IPD) ก็สามารถเตบิโตได้ถึงรอ้ยละ 12.2 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แมว้่าจะ
จ านวนผูป่้วยในจะลดลง รวมถงึการที่ไม่ไดเ้ปิดท าการผ่าตดัหรอืท าหัตถการในหลายๆ ศูนย์การแพทย์ในบางช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่อตัรา
การใช้เตียงผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวนั (IPD Average Daily Census) รวมทัง้ในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อการรกัษาจากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD 
Revenue per discharge) กย็งัสามารถเตบิโตได ้ 

ในส่วนของรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ชาวไทยมทีศิทางการปรบัตวัที่ดขีึน้ โดยในงวดหกเดอืนปี 2564 รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ชาวไทย
ปรบัเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 12.0 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และสามารถชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากกลุ่มลูกคา้ต่างชาตไิด้ โดยที่รายได้
จากกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาตนิัน้ ปรบัลดลงทีร่อ้ยละ 14.6 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากผลกระทบจากมาตรการการจ ากดัการเดนิ
ทางเขา้ประเทศ และส่วนใหญ่กเ็หลอืเพยีงลูกคา้ต่างชาตทิีย่งัอาศยัอยู่ในประเทศเท่านัน้ ส่งผลใหส้ดัส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ต่างชาตติ่อรายได้
จากกจิการโรงพยาบาลส าหรบังวดหกเดอืนปี 2564 นี้ ลดลงเป็นรอ้ยละ 9 จากรอ้ยละ 10 ของสดัส่วนช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายได้
จากกลุ่มลูกคา้ชาวจนี ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวจนีทีอ่าศยัอยู่ในประเทศ ขึน้มาเป็นอนัดบัแรก 

หากแบ่งรายไดต้ามประเภทการช าระเงนิจะพบว่า สดัส่วนรายไดจ้ากทุกกลุ่มลูกคา้เพิม่ขึน้ตามการเพิม่ของรายได ้และเนื่องจาก
บรษิทัฯ มกีารปรบักลยุทธใ์นปีทีผ่่านมา ทีเ่น้นเพิม่ฐานลูกคา้ในกลุ่มประกนัสุขภาพจากความร่วมมอืกบัพนัธมติรบรษิทัประกนัหลายๆ แห่ง 
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พรอ้มกบัเน้นเพิม่ฐานลูกคา้บรษิทัคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง กไ็ดร้บัผลตอบรบัเป็นทีน่่าพอใจจากทัง้สองกลุ่มดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่ม
ลูกคา้คู่สญัญา ทีส่ามารถสรา้งรายไดใ้หเ้ตบิโตเพิม่ขึน้จากปีก่อนไดม้ากถงึรอ้ยละ 44.3  
 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                    2564                       2563 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 1,002.2 884.7 +13.3 
    สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล (รอ้ยละ) 77.0 75.3  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 262.2 254.4 +3.0 
     สดัส่วนตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ) 19.9 21.4  

 
ส าหรบังวดหกเดือนปี 2564 บรษิัทฯ รายงานต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 

1,002.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 77.0 และเมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนปี 2563 บรษิทัฯ รายงาน
ต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 884.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกิจการ
โรงพยาบาลรอ้ยละ 75.3 โดยปัจจยัหลกัทีท่ าใหส้ดัส่วนตน้ทุนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลเพิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิทัฯ มคี่าเสื่อมและค่า
ตดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 41.0 ลา้นบาทจากการเปิดอาคารใหม่ 

และส าหรบังวดหกเดอืนปี 2564 บรษิทัฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 
262.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 19.9 และเมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนปี 2563 บรษิทัฯ รายงานค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 254.4 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 21.4 สดัส่วนดงักล่าวทีล่ดลง
สะท้อนถงึการจดัการที่ดเียีย่ม แมว้่าจะมคี่าใช้จ่ายบางส่วนปรบัสูงขึน้ อาท ิค่าสาธารณูปโภค รวมทัง้ค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่ายที่เพิม่ขึน้
จ านวน 14.7 ล้านบาท จากการเปิดอาคารใหม่ แต่บรษิทัฯ ก็สามารถบรหิารจดัการ ประหยดัค่าใช่จ่ายหลายๆ รายการ โดยเฉพาะในส่วน
ของค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรยงัคงท าได้ดีขึน้จากการบรหิารชัว่โมงท างานและกระจายทรพัยากรบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ ค่าเช่า ค่า
บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทีส่ามารถประหยดัไดจ้ากการด าเนินการเองเป็นการภายใน เป็นตน้ 
 

 
 (ลา้นบาท) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ)                     2564                     2563 

ก าไรจากการด าเนินงาน 56.2 47.6 +18.0 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 143.6 87.9 +63.3 
EBITDA 199.8 135.5 +47.4 
     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 15.1 11.4  
รายไดท้างการเงนิ 
ตน้ทุนทางการเงนิ 

2.1 
(0.2) 

3.7 
(0.2) 

-43.2 
+33.7 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (7.7) (2.4) +222.9 
ก ำไรส ำหรบังวด 50.3 48.7 +3.3 

     อตัราก าไรส าหรบังวด (รอ้ยละ) 3.8 4.1  
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 50.3 48.7  
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 786,300,000 786,300,000  
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท) 0.06 0.06  

 
   

ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2564 บรษิทัฯ รายงานก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) จ านวน 199.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากบัรอ้ยละ 15.1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 47.4 เมื่อเทยีบกบั
ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2563 จ านวน 135.5 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 11.4  
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ส าหรบังวดหกเดือนปี 2564 บรษิัทฯ มคี่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายจ านวน 143.6 ล้านบาท เทียบกบัค่าเสื่อมราคาและตดั
จ าหน่ายส าหรบังวดหกเดอืนปี 2563 จ านวน 87.9 ลา้นบาท โดยสาเหตุทีส่ดัส่วนค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ เป็นผลจากการเปิด
ใชอ้าคารใหม่และเครื่องมอืแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคารใหม่  

ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2564 บรษิทัฯ รายงานต้นทุนทางการเงนิเท่ากบั 0.2 ล้านบาท ใกล้เคยีงกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน และ
รายงานค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2564 เท่ากบั 7.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้จ านวน 2.4 ล้านบาท ใน
งวดเดยีวกนัของปีก่อน 

บรษิทัฯ รายงานก าไรส าหรบังวดหกเดอืนปี 2564 เท่ากบั 50.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 3.8 และรายงานก าไร
ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2563 เท่ากบั 48.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 4.1 และมกี าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานจ านวน 0.06 บาทต่อหุน้ 
และ 0.06 บาทต่อหุน้ ส าหรบังวดหกเดอืนปี 2564 และงวดหกเดอืนปี 2563 ตามล าดบั 
 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ลา้นบาท) ณ 30 มิถนุำยน 2564 ณ 31 ธนัวำคม 2563 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,205.4 1,208.5 -0.3% 
  รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 3,520.1 3,588.5 -1.9% 
รวมสินทรพัย ์ 4,725.5 4,797.0 -1.5% 

  รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 456.3 496.5 -8.1% 
    รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 190.2 185.3 +2.6% 
รวมหนี้สนิ 646.5 681.8 -5.2% 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,079.0 4,115.2 -0.9% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,725.5 4,797.0 -1.5% 

 

1. สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 1,205.4 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยรอ้ยละ 0.3 จาก 1,208.5 
ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ขณะที่บรษิทัฯ มรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเป็น 462.3 ล้านบาท ลดลงจาก 592.5 
ลา้นบาท ณ 31 ธนัวาคม 2563 เนื่องจากมกีารลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (หน่วยลงทุนกองทุนตราสารหนี้) เพิม่ขึน้ 100.0 ลา้นบาท 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนจ านวน 3,520.1 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 1.9 จาก 3,588.5 
ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยส่วนใหญ่ยงัคงเป็นรายการ ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
2.   หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 456.3 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 8.1 จากหนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 
496.5 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของรายการเจา้หนี้การคา้ และรายการภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิัทฯ มหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 190.2 ล้านบาท เพิม่ขึ้นเล็กน้อยจากหนี้สนิไม่หมุนเวยีน
จ านวน 185.3 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
 
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 4,079.0 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 0.9 จาก 4,115.2 ล้านบาท ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรส าหรบังวดหกเดอืนปี 2564 จ านวน 50.3 ล้านบาท สุทธกิบัเงนิปันผลจ่ายจ านวน 
86.5 ลา้นบาท 
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งบกระแสเงินสด  

 
งบกระแสเงินสด 
(ลา้นบาท) 

 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

2564 2563 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 187.6 113.3 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (229.5) 271.9 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (88.2) (110.7) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (130.1) 274.4 

 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 187.6 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 74.3 ลา้นบาท จาก 113.3 ลา้นบาท ในช่วงเดยีวกนัของปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัจากผลการด าเนินงานก่อนหกัค่าเสื่อมและค่าตดั
จ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 229.5 ลา้นบาท ซึง่เกดิ
จากรายการซื้อเงนิลงทุนในตราสารหนี้ และการจ่ายช าระหนี้ค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวร ขณะที่ในช่วงเดยีวกนัของปี 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธิ
ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน 271.9 ลา้นบาท ทีม่สีาเหตุหลกัมาจากการไดร้บักระแสเงนิสดจากการขายเงนิลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ 
จ านวน 995.5 ล้านบาท สุทธดิ้วยรายการซื้อเงนิลงทุนในตราสารหนี้ 200.0 ล้านบาท รายการซื้อสนิทรพัย์ถาวรจ านวน 401.4 ล้านบาท 
และการจ่ายช าระหนี้ค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวรจ านวน 111.4 ลา้นบาท 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 88.2 ล้านบาท จาก
รายการจ่ายปันผลและช าระคนืเงนิตน้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่า เทยีบกบัในช่วงเดยีวกนัของปี 2563 ทีม่เีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหา
เงนิจ านวน 110.7 ลา้นบาท 
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

2564 2563 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)   

   อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 2.6 2.7 

   ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  18.1 17.3 

   ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  8.4 9.1 

   ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่  18.5 19.1 

   วงจรเงนิสด (Cash Cycle)  8.1 7.3 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) *   

   อตัราก าไรขัน้ตน้ 26.4 28.6 

   อตัราก าไรสุทธ ิ 3.8 4.1 

   อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 5.1 5.4 

   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 4.4 4.7 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
   อตัราส่วนหนี้สนิตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
   อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้  

 
0.2 
- 

 
0.1 
- 

 
หมายเหตุ *  ใชข้อ้มูลจากงบการเงนิซึง่ถูกปรบัเป็นตวัเลขเตม็ปี (Annualized) โดยใช้ตวัเลขในไตรมาสปัจจุบนั บวกดว้ยขอ้มลูยอ้นหลงัอกีสาม
ไตรมาสล่าสุด 
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จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 
 

     ขอแสดงความนับถอื 
บริษทั โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) 

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

นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 
    กรรมการผูอ้ านวยการ 

 


