
วันท่ี  1  มีนาคม  2564  
 
เรื่อง ขอช้ีแจงเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป  2563   มีการเปลี่ยนแปลงมากกวา 20 % 
  เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 
 
เรียน กรรมการผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
  บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1.  บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  และ บริษัทยอย มีรายไดรวม 8,162.12 ลานบาท  
หรือเพ่ิมขึ้น  69.17 %   ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 

      1.1  ป 2563 บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) มีบริษัทยอยเพ่ิมขึ้นอีก  1 แหง คือ   
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด  จึงทําใหรายไดของบริษัทในงบการเงินรวมมีจํานวนเพิ่มขึ้นมาก  รายไดของบริษัท
แยกเปนรายไดจากโรงพยาบาล 

-  รามคําแหง จํานวน   4,344.00   ลานบาท 
-  วิภาราม ,,   3,506.48        ,, 
-  ชัยภูมิ ราม ,,        77.56        ,, 
-  เมืองเลย ราม  ,,      212.48        ,, 
- บริษัท อารพลัส แอสเซท จํากัด ,,        21.60        ,, 
                              รวม                      8,162.12        ,, 

  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด ไดเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ตั้งแต 15 มกราคม 
2563 
        1.2   ป 2563 บริษัทมีรายไดจากการขายเครื่องมือแพทย และเวชภัณฑ  จํานวน  759.57 ลานบาท   
ลดลงจากปกอน  จํานวน 56.06 ลานบาท 

      1.3   ป 2563 บริษัทมีรายไดเงินปนผล จํานวน 229.04 ลานบาท  ลดลงจากปกอน จํานวน 43.59  
ลานบาท 
                                  
 

 
 
 
 



2.   คาใชจายของบริษัท และบริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี้ 
 หนวย : ลานบาท 

 ป  2563 ป  2562 
ตนทุนในการรักษาพยาบาล        5,732.14 2,478.48 
ตนทุนขายอุปกรณ และ เคร่ืองมือแพทย     491.88    602.33 
คาใชจายในการบริหาร        1,259.58    496.15 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน -    248.04 
ตนทุนทางการเงิน     211.00     46.17 
ตนทุนทางการเงิน (สุทธิ)     179.93     30.23 
สัดสวนตนทุนในการรักษาพยาบาล/รายไดจาการรักษาพยาบาล       81.16     68.24 
สัดสวนคาใชจายในการบริหาร/รายไดจากการรักษาพยาบาล      17.83     13.66 

 
  จะเห็นวาสัดสวนของตนทุนในการรักษาพยาบาล และคาใชจายในการบริหาร / รายได จากการ
รักษาพยาบาล  ในป 2563 สูงกวาป 2562   ประมาณ  17.09 %  ท้ังนี้เนื่องจากตนทุนในการรักษาพยาบาลและคาใชจาย
ในการบริหารของโรงพยาบาลวิภาราม สูงกวาโรงพยาบาลรามคําแหง  สัดสวนของตนทุนในการรักษาพยาบาลและ
คาใชจายในการบริหาร เฉพาะโรงพยาบาลรามคําแหง และโรงพยาบาลวิภาราม เปนดังนี้  
 

 รามคําแหง วิภาราม 
สัดสวน ตนทุนในการรักษาพยาบาล / รายไดจากการรักษาพยาบาล       71.82 88.38 
สัดสวน คาใชจายในการบริหาร / รายไดจากการรักษาพยาบาล 11.77 22.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  ในป  2563  บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน  119.67 ลานบาท   ในขณะ 
ท่ีป 2562   มีจํานวน 546.75 ลานบาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
 ป  2563 ป  2562 
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม ราม จํากัด 14.54 122.15 
บริษัท รังสิภัณฑ จํากัด   0.01     0.01 
บริษัท สินแพทย จํากัด   3.05 102.32 
บริษัท ปยะศิริ จํากัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท)  48.98    46.01 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) 36.65    52.02 
บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จํากัด     8.94    18.27 
บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จํากัด -          226.30 
บริษัท เลกาซี่ กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด  (31.05) (18.85) 
บริษัท บุรีรัมยรวมแพทย จํากัด   9.21   6.74 
บริษัท ทิพยบดินทร จํากัด  (35.11) (15.18) 
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)            47.85            6.85 
บริษัท โรงพยาบาลนาน-ราม จํากัด              0.18 0.11 
บริษัท รามนครา จํากัด             (1.61) - 
บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ จํากัด            18.03 - 
                                รวม          119.67        546.75 

 

จากท่ีกลาวมาขางตน  บริษัทและบริษัทยอย  มีกําไรสุทธิ  จํานวน 469.41 ลานบาท  ต่ํากวาปกอน  
จํานวน  845.18  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 64.29 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
     

                         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                 (ทันตแพทยชํานาญ   ชนะภัย) 
                                   กรรมการผูจัดการ 
 


