
วันที่  17 พฤษภาคม 2564 
 
เรื่อง ขอช้ีแจงเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจ าปี 2564   มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า  20 % 
  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 
 
เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
  บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
  1.  บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,290.45 ล้านบาท  
หรือลดลงจากปีก่อน  24.83 %   ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 

      1.1  บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย  มีรายได้จากการ
รักษาพยาบาล  

ในปี 2564 จ านวน 1,961.64 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.88 %  โดยแยกเป็นรายได้จากโรงพยาบาล  
-  รามค าแหง จ านวน 776.46  ล้านบาท 
-  วิภาราม               ,,    1,115.19        ,, 
-  ชัยภูมิ ราม               ,,         17.86        ,, 
-  เมืองเลย ราม                     ,,         52.13        ,, 
                                                 รวม     1,961.64        ,, 

        1.2   ปี 2564  บริษัทมีรายได้จากการขายเครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์  จ านวน 232.36 ล้านบาท   
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  จ านวน  58.58 ล้านบาท 

      1.3   ปี 2564  บริษัทมีรายได้เงินปันผล จ านวน 78.83 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 19.98  
ล้านบาท 
                                 1.4   ปี  2564  บริษัทไม่มีก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน  ในขณะที่ปี 2563   มีจ านวน  849.91 
ล้านบาท   

      1.5   รายได้อื่นนอกจากที่กล่าวไว้ใน  1.2,  1.3  และ 1.4  แล้ว ยังมีรายได้อื่น ดังน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2564 ปี 2563 
รายได้ทางการเงิน  5.39 7.04 
รายได้อื่น ๆ  17.62         19.84 

 



 
2.    ค่าใช้จ่ายของบริษัท และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังน้ี 

 หน่วย : ล้านบาท 
 ปี 2564 ปี  2563 
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,538.54      1,566.69 
ต้นทุนขายอุปกรณ์ และ เครื่องมือแพทย์    179.47 125.25 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    341.01 349.91 
ต้นทุนทางการเงิน     56.26   45.86 
ต้นทุนทางการเงิน (สุทธิ)     50.87  38.82 
สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาล/รายได้จาการรักษาพยาบาล     78.43  80.57 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร/รายได้จากการรักษาพยาบาล     17.38  17.99 

 

  จะเห็นว่าสัดส่วนของต้นทุนในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการบริหาร / ราย ได้ จากการ
รักษาพยาบาล  ในปี 2564 ต่ ากว่าปี 2563   ประมาณ  2.75 %   สัดส่วนของต้นทุนในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร เฉพาะโรงพยาบาลรามค าแหง และโรงพยาบาลวิภาราม เป็นดังน้ี  
 

 2564 2563 

 รามค าแหง วิภาราม รามค าแหง วิภาราม 
สั ดส่ วน  ต้ นทุ น ในก าร รั กษ าพ ย าบ าล /ร าย ได้ จ าก ก าร
รักษาพยาบาล 

    66.43 78.33 66.32 79.77 

สัดส่วน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร / รายได้จากการรักษาพยาบาล  9.78 18.42 13.70 21.38 
 

3.  ในปี  2564  บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน  140.66 ล้านบาท   ในขณะ 
ที่ปี 2563   มีจ านวน  109.50 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 ปี 2564 ปี  2563 

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ ากัด           37.04           26.85 
บริษัท รังสิภัณฑ์ จ ากัด           (0.05)           (0.06) 
บริษัท สินแพทย์ จ ากัด           67.74           47.38 
บริษัท ปิยะศิริ จ ากัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท)            15.15            3.78 



บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน)           16.89          15.75 
บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากัด               6.24            6.08 
 ปี 2564 ปี  2563 

บริษัท รามนครา จ ากัด            0.47              - 
บริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด          (10.57)          (2.85) 
บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จ ากัด            1.58           2.30 
บริษัท ทิพยบดินทร์ จ ากัด            (9.42)          (3.55) 
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน)          12.76         11.39 
บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากัด            0.02           0.07 
บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จ ากัด            2.81           1.92 
                                รวม        140.66       109.05 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้น  บริษัทและบริษัทย่อย  มีก าไรสุทธิ  จ านวน 295.03 ล้านบาท  ต่ ากว่าปีก่อน  

จ านวน  753.32  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 71.86 
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
     
                         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                 (ทันตแพทย์ช านาญ   ชนะภัย) 
                                   กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 


