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ที ่  RPH-SET 9/2562 

       3 สิงหาคม 2562 

เรื่อง   ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2562 ได้มีมติอนุมัติข้อมลูทางการเงินของบริษัท รายไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ขอเรียนช้ีแจงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2562  ดังนี้ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

 บริษัทฯ มรีายได้จากกิจการโรงพยาบาลในงวดหกเดือนปี 2561 และปี 2562 จ านวน 217.32 ล้านบาท และ 394.03 
ล้านบาท ตามล าดับ คดิเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.31 โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ป่วยจากการย้ายมาให้บริการที่อาคาร
โรงพยาบาลแห่งใหม่  และการปรบัอัตราค่าบริการบางรายการ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลส าหรับงวดสามเดือนของไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และปี 2562 จ านวน 
108.16 ล้านบาท และ 189.47 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.17 

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล  

 ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล งวดหกเดือนปี 2561 และปี 2562 มีจ านวน 146.47 ล้านบาท และ 277.32 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยต้นทุนกิจการโรงพยาบาลคดิเป็นสัดส่วนเทียบรายไดร้วม ในงวดหกเดือนปี 2561 และปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 
65.36 และร้อยละ 68.97 ตามล าดับ 

 ทั้งนี้ สัดส่วนรายการต้นทุนบริการเทียบกับรายได้รวมที่เพ่ิมขึ้น ไดแ้ก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค และมีบันทึก
บัญชรีับรู้ต้นทุนในอดตีในส่วนผลประโยชน์พนักงานตามการประกาศใช้ของกฎหมายแรงงาน จ านวน 3.29 ล้านบาท 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 

 บริษัทฯ มตี้นทุนในการจัดจ าหน่ายงวดหกเดือนปี 2561 และป ี 2562 จ านวน 1.20 ล้านบาท และ 1.87 ล้านบาท 
ตามล าดับ สัดส่วนต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.53 และร้อยละ 0.46 ตามล าดับ 

 ทั้งนี้ ในส่วนของต้นทุนการจัดจ าหน่าย บริษัทมีการบันทึกบัญชีรบัรู้ต้นทุนในอดีตในส่วนผลประโยชน์พนักงานตามการ
ประกาศใช้ของกฎหมายแรงงาน จ านวน 0.02 ล้านบาท 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

 ในงวดหกเดือนปี 2561 และปี 2562  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 30.52 ล้านบาท และ 58.71 ล้านบาท 
ตามล าดับ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.62 และร้อยละ 14.60 ตามล าดับ  

 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารเปรยีบเทียบกับรายได้รวมที่เพิม่ขึ้น ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค และค่ารักษา
ความสะอาด ทั้งนี ้ มีการบันทึกบัญชีรับรู้ต้นทุนในอดตีในส่วนผลประโยชน์พนักงานตามการประกาศใช้ของกฎหมายแรงงาน 
จ านวน 1.31 ล้านบาท 

ต้นทุนทางการเงิน 

 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน งวดหกเดือนปี 2561 และปี 2562  เป็นจ านวน 1.02 ล้านบาท และ 5.34 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่ม เพื่อช าระค่าก่อสร้าง 
และซื้อเครื่องมือทางการแพทย ์

ก าไรสุทธิ 

 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรบังวดหกเดือน ปี 2561 และปี 2562  จ านวน 36.31 ล้านบาท และ 47.24 ล้านบาท 
ตามล าดับ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.08 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม ส าหรับงวดหกเดือน ปี 2561 และปี 2562 ร้อยละ 16.20 และร้อยละ 
11.75 ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราที่ลดลง เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของต้นทนุและค่าใช้จ่าย โดยมรีายการหลกัได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ซึ่งมี
สัดส่วนต่อรายไดร้วมเพิม่ขึ้น  ส าหรับงวดหกเดือน ปี 2561 และปี 2562 จากร้อยละ 2.60 เป็นร้อยละ 10.53 ตามล าดับ และ
การรับรูต้้นทุนในอดีตในส่วนผลประโยชน์พนักงานตามการประกาศใช้ของกฎหมายแรงงาน จ านวน 4.62 ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562  จ านวน 1,816.96 ล้านบาท 
และ 1,774.84 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายการสินทรัพย์หลัก ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น
กับสถาบันการเงิน และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  บริษัทฯ  
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน จ านวน 99.08 ล้านบาท และ 47.97 ล้านบาท 
ตามล าดับ ซึ่งการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน เกิดจากการช าระเงิน
กู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน การช าระค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ในเฟสที่ 2 และการจ่ายเงินปันผลเป็นหลกั 
ส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562  มีจ านวน 1,640.43 ล้านบาท 
และ 1,630.21 ล้านบาท ตามล าดบั 

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562  จ านวน 539.07 ล้านบาท และ 
465.65 ล้านบาท ตามล าดับ รายการหนีส้ินหลัก ได้แก่ เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเจา้หนี้ซื้อสินทรัพย์และ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินจ านวน 275.51 และ 289.37 ล้านบาท ตามล าดบั และมีเจา้หนีก้ารคา้และเจ้าหนีเ้งินประกันผลงานจ านวน 
126.63 ล้านบาท และ 78.79 ล้านบาท ตามล าดับ  
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 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562  มีจ านวน 1,277.90 ล้าน
บาท และ 1,309.19 ล้านบาท ตามล าดับ เนื่องจาก บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงาน  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายธีระวัฒน์   ศรีนัครินทร์) 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

 

 


