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ที่ PR9-LA64-163 
 

วนัที่ 11 พฤศจกิายน 2564 
 
 

เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานงวดสามเดอืนและงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจ้งผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ จากงบ
การเงนิงวดสามเดอืนและงวดเก้าเดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 ของบรษิทัฯ ดงัน้ี 
 
บทสรุป 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 2564 นัน้ จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกล่าสุด มีความรุนแรง 

จ านวนผู้ติดเชื้อรายวนัอยู่ในระดับสูง จ านวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการบังคบัใช้มาตรการล็อคดาวน์ในพื้นที่สีแดงเขม้ 
จ านวน 29 จังหวดั ส่งผลให้การทยอยฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยขาดความต่อเน่ือง หลายๆ อุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน ซึ่งบรษิทัฯ ก็ได้รบัผลกระทบบางส่วน แมว่้าทางโรงพยาบาลพระรามเก้าจะมกีารรกัษาผูต้ดิเชื้อโควดิ-19 แต่รายได้หลกัของบรษิทัฯ 
ยงัคงเป็นการรกัษาผูป่้วยโรคซบัซ้อน  

ซึ่งผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิทัฯ มรีายได้รวมจ านวน 759.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.5 จาก 700.1 ล้านบาท 
ในไตรมาส 3 ปี 2563 และมกี าไรส าหรบังวดไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 83.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.9 เมื่อเทยีบกบัก าไรส าหรบังวด
ไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 72.2 ล้านบาท 

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 2,080.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จาก 
1,886.9 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 และมีก าไรส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 
133.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.2 จาก 120.9 ล้านบาท ในงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 
 
งบก ำไรขำดทุน 
 
1. ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 
รำยได้ 
(ล้านบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                     2564                     2563 

   รายได้จากผูป่้วยนอก (OPD) 346.9 385.6 -10.0 
   รายได้จากผูป่้วยใน (IPD) 403.7 306.5 +31.7 
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 750.6 692.1 +8.4 
    รายได้ค่าเช่า และรายได้อื่น 8.9 8.0 +11.3 
รำยได้รวม 759.5 700.1 +8.5 
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  แบ่งประเภทของรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 

 
 (ล้านบาท) 

งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน 

เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

แบ่งตำมสดัส่วน 

              2564               2563 2564 2563 
รำยได้ตำมสญัชำติ 
   กลุ่มลูกคา้คนไทย 696.5 644.2 +8.1 93% 93% 
   กลุ่มลูกคา้ต่างชาต ิ 54.1 47.9 +12.8 7% 7% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 750.6 692.1 +8.4 100% 100% 

      
รำยได้ตำมประเภทกำรช ำระเงิน      
   กลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเอง 542.9 486.5 +11.6 72% 70% 
   กลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพ 176.6 159.7 +10.6 24% 23% 
   กลุ่มลูกคา้บรษิทัคู่สญัญา 31.1 45.9 -32.2 4% 7% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 750.6 692.1 +8.4 100% 100% 

 
ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 750.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 จาก 692.1 ล้านบาท 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 
โดยรายได้จากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) ลดลงรอ้ยละ 10.0 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการปรบัลดลงของจ านวน

ผูป่้วยนอก ซึ่งปัจจยัหลกัเกดิจากการระบาดของโควดิ-19 ท าใหร้ายได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ลดลงเมื่อเทยีบช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

ขณะที่กลุ่มลูกคา้ผูป่้วยใน (IPD) นัน้ แมว่้าทางโรงพยาบาลจะไม่ได้เปิดท าการผ่าตดัหรอืท าหตัถการในหลายๆ ศูนย์การแพทย์
เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อ แต่รายได้ของกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยในก็ยงัสามารถเติบโตได้ร้อยละ 31.7 เมื่อเทียบกับช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นการเตบิโตทัง้ในส่วนของอตัราการใช้เตียงผูป่้วยในเฉลี่ยต่อวนั (IPD Average Daily Census) เพิม่ขึน้กว่าร้อย
ละ 74.7 โดยปัจจยัหลักนัน้ จากการรกัษากลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควดิ-19 มากขึ้นเน่ืองจากการที่โรงพยาบาลได้ขออนุญาตในการขยายเตยีง
รองรบัผูต้ดิเชื้อโควดิ-19 โดยใช้พื้นที่อาคารใหม่ และอาคารหอพกัพยาบาลเพิม่ขึ้นในปลายไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อ
การรกัษาจากกลุ่มผูป่้วยในลดลงเลก็น้อย 

ในส่วนของรายได้จากกลุ่มลูกคา้ชาวไทยก็มีทศิทางการปรบัตัวที่ด ี โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.1 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน 
ขณะที่รายได้จากกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาตกิ็สามารถปรบัเพิม่ได้ถึงรอ้ยละ 12.8 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลจาก
การปรบัตัวเพื่อหาลูกค้าต่างชาติที่ยงัอาศยัอยู่ในประเทศให้เพิ่มขึ้น โดยจะเห็นได้จากการเติบโตที่สูงมากของกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่ น และ
อเมรกิา ท าใหส้ดัส่วนกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวขึน้มาเป็นอนัดบัสองและอนัดบัสาม ต่อจากกลุ่มลูกคา้ชาวพม่า 

หากแบ่งรายได้ตามประเภทการช าระเงนิจะพบว่า สดัส่วนรายได้กลุ่มลูกคา้ประกันสุขภาพเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ของรายได้ และ
เน่ืองจากบริษทัฯ มีการปรบักลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา ที่เน้นเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มประกันสุขภาพจากความร่วมมอืกับพนัธมิตรบริษัทประกนั
หลายๆ แห่ง พรอ้มกบัเน้นเพิม่ฐานลูกคา้บรษิทัคู่สญัญาอย่างต่อเน่ือง  

 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ล้านบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                    2564                       2563 

ต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 526.0 485.3 +8.4 
    สดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาล (รอ้ยละ) 70.1 70.1  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 133.9 132.2 +1.3 
     สดัส่วนต่อรายได้รวม (รอ้ยละ) 17.6 18.9  

ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิทัฯ รายงานต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 526.0 
ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 70.1 และเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 3 ปี 2563 บรษิทัฯ รายงานต้นทุนใน
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การประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 485.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาล
ร้อยละ 70.1 ปัจจัยหลักเกดิจากกการเพิม่ขึ้นของค่าเสื่อมและค่าตัดจ าหน่ายจ านวน 9.9 ล้านบาท จากการทยอยเปิดใช้พื้นที่อาคารใหม่
ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ปี 2563 

และส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย) จ านวน 
133.9 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 17.6 และเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 3 ปี 2563 บรษิทัฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขาย
และบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 132.2 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 18.9 สดัส่วนดงักล่าวที่ลดลง
สะท้อนถงึการจดัการที่ดใีนการบรหิารค่าใช้จ่าย แมว่้าจะมคี่าใช้จ่ายบางส่วนปรบัสูงขึน้ รวมทัง้ค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่ายที่เพิม่ขึน้จ านวน 
3.5 ล้านบาท จากการเปิดอาคารใหม่ แต่บริษัทฯ ก็สามารถบริหารจัดการ ประหยดัค่าใช่จ่ายหลายๆ รายการ โดยเฉพาะในส่วนของ        
ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายการตลาด ที่สามารถประหยดัได้จากการด าเนินการเองเป็นการภายในโดยใช้ทรพัยากรใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด เป็นต้น  
 

 
 (ล้านบาท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ)                     2564                     2563 

ก าไรจากการด าเนินงาน 99.6 82.6 +20.6 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 73.4 60.0 +22.2 
EBITDA 173.0 142.6 +21.3 
     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม (รอ้ยละ) 22.8 20.4  
รายได้ทางการเงนิ 
ต้นทุนทางการเงนิ 

1.0 
(0.1) 

1.1 
(0.1) 

-10.2 
-31.5 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (17.6) (11.4) +54.0 
ก ำไรส ำหรบังวด 82.9 72.2 +14.9 

     อตัราก าไรส าหรบังวด (รอ้ยละ) 10.9 10.3  
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 82.9 72.2  
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 786,300,000 786,300,000  
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท) 0.11 0.09  

    

ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ รายงานก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
(EBITDA) จ านวน 173.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 22.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกบั
ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 142.6 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากบัรอ้ยละ 20.4  

ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิทัฯ มคี่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายจ านวน 73.4 ล้านบาท เทยีบกบัค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย
ในไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 60.0 ล้านบาท โดยสาเหตุที่สดัส่วนค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการเริ่มทยอยเปิดใช้
พื้นที่อาคารใหม่และเครื่องมอืแพทย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัอาคารใหม่ บางส่วนตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ปี 2563 

ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิทัฯ รายงานต้นทุนทางการเงนิเท่ากบั 0.1 ล้านบาท ใกล้เคยีงกบัไตรมาส 3 ปี 2563 และรายงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากบั 17.6 ล้านบาท เทยีบกบัไตรมาส 3 ปี 2563 ที่บรษิทัฯ มรีายได้ภาษีเงินได้เท่ากับ 
11.4 ล้านบาท  

บริษัทฯ รายงานก าไรส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 82.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรร้อยละ 10.9 และรายงานก าไร
ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบั 72.2 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 10.3 และมกี าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานจ านวน 0.11 บาทต่อหุน้ 
และ 0.09 บาทต่อหุน้ ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 และส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 ตามล าดบั 
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2.   ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 
รำยได้ 
(ล้านบาท) 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                     2564                     2563 

   รายได้จากผูป่้วยนอก (OPD) 1,052.1 1,029.1 +2.2 
   รายได้จากผูป่้วยใน (IPD) 999.2 837.4 +19.3 
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,051.3 1,866.5 +9.9 
    รายได้ค่าเช่า และรายได้อื่น 28.7 20.4 +40.7 
รำยได้รวม 2,080.0 1,886.9 +10.2 

   
  แบ่งประเภทของรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 

 
 (ล้านบาท) 

งวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน 

เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ) 

แบ่งตำมสดัส่วน 

              2564               2563 2564 2563 
รำยได้ตำมสญัชำติ 
   กลุ่มลูกคา้คนไทย 1,879.6 1,680.8 +11.8 92% 90% 
   กลุ่มลูกคา้ต่างชาต ิ 171.8 185.7 -7.5 8% 10% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,051.3 1,866.5 +9.9 100% 100% 

      
รำยได้ตำมประเภทกำรช ำระเงิน      
   กลุ่มลูกคา้ช าระเงนิเอง 1,497.2 1,373.5 +9.0 73% 73% 
   กลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพ 457.5 401.8 +13.9 22% 22% 
   กลุ่มลูกคา้บรษิทัคู่สญัญา 96.6 91.2 +5.9 5% 5% 
   รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,051.3 1,866.5 +9.9 100% 100% 

 
ส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2564 บรษิทัฯ มรีายได้จากกจิการโรงพยาบาล 2,051.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.9 จาก 1,866.5 ล้าน

บาท ในงวดเก้าเดอืนปี 2563 

โดยรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยปัจจยัหลักเป็นการเพิม่ขึน้
ของรายได้เฉลี่ยต่อการรกัษาจากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD revenue per visit) ที่เพิ่มขึ้นกว่ารอ้ยละ 7.6 ขณะที่จ านวนผู้ป่วยนอกปรบัลดลง
เลก็น้อย โดยส่วนหน่ึงเป็นผลจากผลตอบรบัที่ดจีากการเปิดศูนย์เลสคิแห่งใหม่ตัง้แต่ในช่วงปลายไตรมาสแรกที่ผ่านมา 

ขณะที่รายได้จากกลุ่มลูกคา้ผูป่้วยใน (IPD) ก็สามารถเตบิโตได้ถงึรอ้ยละ 19.3 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากจ านวน
ผู้ป่วยในที่เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าที่ ผ่านมาไม่ได้เปิดท าการผ่าตัดหรือท าหตัถการในหลายๆ ศูนย์การแพทย์  แต่ในไตรมาสทีผ่านมา
โรงพยาบาลสามารถรบัรกัษากลุ่มผูป่้วยตดิเชื้อโควดิ-19 มากขึน้จากการขออนุญาตในการขยายเตียงรองรบัผูต้ดิเชื้อโควิด-19 โดยใช้พื้นที่
อาคารใหม่ และอาคารหอพกัพยาบาลในปลายไตรมาส 2 ที่ผ่านมา 

ในส่วนของรายได้จากกลุ่มลูกคา้ชาวไทยมทีศิทางการปรบัตวัที่ดีขึน้ โดยในงวดเก้าเดอืนปี 2564 รายได้จากกลุ่มลูกคา้ชาวไทย
ปรบัเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 11.8 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน และสามารถชดเชยรายได้ที่ลดลงจากกลุ่มลูกคา้ต่างชาติได้ โดยที่รายได้
จากกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาตนัิน้ ปรบัลดลงที่รอ้ยละ 7.5 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากผลกระทบจากมาตรการการจ ากดัการเดิน
ทางเขา้ประเทศ และส่วนใหญ่ก็เหลอืเพยีงลูกคา้ต่างชาตทิี่ยงัอาศยัอยู่ในประเทศเท่านัน้ ส่งผลใหส้ดัส่วนรายได้จากลูกคา้ต่างชาตต่ิอรายได้
จากกจิการโรงพยาบาลส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2564 น้ี ลดลงเป็นรอ้ยละ 8 จากรอ้ยละ 10 ของสดัส่วนช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายได้
จากกลุ่มลูกคา้ชาวจนี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวจนีที่อาศยัอยู่ในประเทศ ขึน้มาเป็นอนัดบัแรก 

 



 
 

 

 
Praram 9 Hospital Plc. 99 Rama IX Rd., Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310                                                   www.praram9.com 
Company Registration No. 0107561000064  1270 
Tel: +66 (0) 2202 9999, Fax: +66 (0) 2202 9998, E-mail: info@praram9.com                                                      Praram9 Hospital 

หากแบ่งรายได้ตามประเภทการช าระเงนิจะพบว่า สดัส่วนรายได้จากทุกกลุ่มลูกคา้เพิม่ขึน้ตามการเพิม่ของรายได้ และเน่ืองจาก
บรษิทัฯ มกีารปรบักลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา ที่เน้นเพิม่ฐานลูกคา้ในกลุ่มประกนัสุขภาพจากความร่วมมอืกบัพนัธมติรบรษิทัประกนัหลายๆ แห่ง 
พรอ้มกบัเน้นเพิม่ฐานลูกคา้บรษิทัคู่สญัญาอย่างต่อเน่ือง ก็ได้รบัผลตอบรบัเป็นที่น่าพอใจจากทัง้สองกลุ่มดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ลูกคา้คู่สญัญา  
 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
(ล้านบาท) 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง  
(ร้อยละ)                    2564                       2563 

ต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 1,528.2 1,370.1 +11.5 
    สดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาล (รอ้ยละ) 74.5 73.4  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 396.0 386.6 +2.4 
     สดัส่วนต่อรายได้รวม (รอ้ยละ) 19.0 20.5  

 
ส าหรบังวดเก้าเดือนปี 2564 บริษัทฯ รายงานต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย) 

1,528.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 74.5 และเมื่อเทียบกับงวดเก้าเดือนปี 2563 บริษัทฯ 
รายงานต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย) 1,370.1 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จาก
กจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 73.4 โดยปัจจยัหลกัที่ท าใหส้ดัส่วนต้นทุนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลเพิม่ขึ้น เน่ืองจากบรษิทัฯ มคี่าเสื่อม
และค่าตัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นจ านวน 69.1 ล้านบาทจากการทยอยเปิดใช้พื้นที่อาคารใหม่และเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารใหม่ 
บางส่วนตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ปี 2563 

และส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2564 บรษิทัฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย) จ านวน 
396.0 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 19.0 และเมื่อเทยีบกบังวดเก้าเดอืนปี 2563 บรษิทัฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขาย
และบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 386.6 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมรอ้ยละ 20.5 สดัส่วนดงักล่าวที่ลดลง
สะท้อนถึงการจัดการที่ดเียี่ยม แม้ว่าจะมคี่าใช้จ่ายบางส่วนปรบัสูงขึ้น รวมทัง้ค่าเสื่อมและค่าตัดจ าหน่ายที่เพิม่ขึน้จ านวน 18.1 ล้านบาท 
จากการเปิดอาคารใหม่ แต่บรษิทัฯ ก็สามารถบรหิารจดัการ ประหยดัค่าใช่จ่ายหลายๆ รายการ โดยเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายทางด้าน
บุคลากรยงัคงท าได้ดีขึ้นจากการบริหารชัว่โมงท างานและกระจายทรพัยากรบุคลากรให้มปีระสิทธภิาพ ค่าใช้จ่ายการตลาด ที่สามารถ
ประหยดัได้จากการด าเนินการเองเป็นการภายใน เป็นต้น 
 
 
 (ล้านบาท) 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ)                     2564                     2563 

ก าไรจากการด าเนินงาน 155.8 130.2 +19.6 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 217.0 148.0 +46.7 
EBITDA 372.8 278.2 +34.0 
     อตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม (รอ้ยละ) 17.9 14.7  
รายได้ทางการเงนิ 
ต้นทุนทางการเงนิ 

3.1 
(0.3) 

4.8 
(0.3) 

-35.4 
+4.7 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (25.3) (13.8) +83.2 
ก ำไรส ำหรบังวด 133.3 120.9 +10.2 

     อตัราก าไรส าหรบังวด (รอ้ยละ) 6.4 6.4  
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 133.3 120.9  
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 786,300,000 786,300,000  
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท) 0.17 0.15  
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ส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2564 บรษิทัฯ รายงานก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) จ านวน 372.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 17.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.0 เมื่อเทียบกบั
ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ส าหรบังวดเก้าเดือนปี 2563 จ านวน 278.2 
ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากบัรอ้ยละ 14.7  

ส าหรบังวดเก้าเดือนปี 2564 บริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่ายจ านวน 217.0 ล้านบาท เทียบกับค่าเสื่อมราคาและตดั
จ าหน่ายส าหรบังวดเก้าเดือนปี 2563 จ านวน 148.0 ล้านบาท โดยสาเหตุที่สดัส่วนค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่ายเพิม่ขึ้น เป็นผลจากการ
ทยอยเปิดใช้พื้นที่อาคารใหม่และเครื่องมอืแพทย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัอาคารใหม่ บางส่วนตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ปี 2563 

ส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2564 บรษิทัฯ รายงานต้นทุนทางการเงินเท่ากบั 0.3 ล้านบาท ใกล้เคยีงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน และ
รายงานค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2564 เท่ากบั 25.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้จ านวน 13.8 ล้านบาท ใน
งวดเดยีวกนัของปีก่อน 

บรษิทัฯ รายงานก าไรส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2564 เท่ากบั 133.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 6.4 และรายงานก าไร
ส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2563 เท่ากบั 120.9 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 6.4 และมกี าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานจ านวน 0.17 บาทต่อ
หุน้ และ 0.15 บาทต่อหุน้ ส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2564 และงวดเก้าเดอืนปี 2563 ตามล าดบั 
 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ล้านบาท) ณ 30 กนัยำยน 2564 ณ 31 ธนัวำคม 2563 เปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

  รวมสนิทรพัย์หมุนเวียน 1,486.2 1,208.5 +23.0 
  รวมสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน 3,519.0 3,588.5  -1.9 
รวมสินทรพัย ์ 5,005.2 4,797.0 +4.3 

  รวมหน้ีสนิหมุนเวยีน 649.6 496.5 +30.8 
    รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวียน 193.6 185.3  +4.5 
รวมหน้ีสนิ 843.2 681.8 +23.7 
รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 4,162.0 4,115.2 +1.1 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,005.2 4,797.0 +4.3 

 
1. สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 1,486.2 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.0 จาก 1,208.5 ล้านบาท 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนจ านวน 3,519.0 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 1.9 จาก 3,588.5 
ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยลดลงจากการคดิค่าเสื่อมราคา หกักลบกบัการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์ในระหว่างงวด 
 
2.   หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนจ านวน 649.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.8 จากหน้ีสินหมุนเวียน
จ านวน 496.5 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยเพิม่ขึน้จากยอดจองวคัซนีโมเดอร์นา และรายได้จากการขายแพก็เกจล่วงหน้า 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ านวน 193.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากหน้ีสินไม่หมุนเวียน
จ านวน 185.3 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  
 
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 4,162.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.1 จาก 4,115.2 ล้านบาท ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2564 จ านวน 82.9 ล้านบาท  
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งบกระแสเงินสด  
 
งบกระแสเงินสด 
(ล้านบาท) 

 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

2564 2563 
เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 373.2 300.6 
เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (284.0) 160.6 
เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (89.7) (112.1) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (0.5) 349.1 

 
ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 373.2 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 72.6 ล้านบาท จาก 300.6 ล้านบาท ในช่วงเดยีวกนัของปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัจากผลการด าเนินงานก่อนหกัค่าเสื่อมและค่าตัด
จ าหน่ายที่เพิม่ขึน้ 

ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 284.0 ล้านบาท ซึ่งเกดิ
จากรายการซื้อเงนิลงทุนในตราสารหน้ี และการจ่ายช าระหน้ีค่าซื้อสนิทรพัย์ถาวร ขณะที่ในช่วงเดยีวกนัของปี 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธิ
ได้มาจากกจิกรรมลงทุน 160.6 ล้านบาท ที่มสีาเหตุหลกัมาจากการได้รบักระแสเงนิสดจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี 
จ านวน 995.5 ล้านบาท สุทธิด้วยรายการซื้อเงินลงทุนในตราสารหน้ี 200.0 ล้านบาท รายการซื้อสินทรพัย์ถาวรจ านวน 504.4 ล้านบาท 
และการจ่ายช าระหน้ีค่าซื้อสนิทรพัย์ถาวรจ านวน 111.4 ล้านบาท 

ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 89.7 ล้านบาท จาก
รายการจ่ายปันผลและช าระคนืเงนิต้นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เทยีบกบัในช่วงเดยีวกนัของปี 2563 ที่มเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหา
เงนิจ านวน 112.1 ล้านบาท 
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

2564 2563 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)   

   อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.3 2.3 

   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย  23.9 21.6 

   ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ย  8.6 8.4 

   ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลี่ย  19.8 22.6 

   วงจรเงนิสด (Cash Cycle)  12.7 7.5 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratio) *   

   อตัราก าไรขัน้ต้น 26.5 28.0 

   อตัราก าไรสุทธ ิ 6.4 6.4 

   อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 5.2 4.9 

   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 4.4 4.2 
อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio) 
   อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
   อตัราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถอืหุน้  

 
0.20 

- 

 
0.16 

- 
 
หมายเหตุ *  ใช้ขอ้มูลจากงบการเงนิซึ่งถกูปรบัเป็นตวัเลขเต็มปี (Annualized) โดยใช้ตวัเลขในไตรมาสปัจจุบนั บวกด้วยขอ้มูลย้อนหลงัอกีสาม
ไตรมาสล่าสุด 
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จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 
 

     ขอแสดงความนับถอื 
บริษัท โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) 

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

นายแพทย์เสถยีร ภู่ประเสรฐิ 
    กรรมการผูอ้ านวยการ 

 


