
วันที่  15  พฤศจิกายน  2564 
 
เรื่อง ขอช้ีแจงเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 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 4,959.37 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้น  173.46 %   ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 
        1.1   ปี 2564 และ ปี 2563  รายได้ของบริษัทแยกเป็นรายได้จากโรงพยาบาล 

       ปี 2564                   ป ี2563 
-  รามค าแหง จ านวน 1,954.37 938.79 
- วิภา ราม จ านวน 2,896.63 800.46 
- ชัยภูมิ ราม จ านวน 18.28 19.75 
- เมืองเลย ราม จ านวน       90.09                     54.55 

    4,959.37  1,813.55 
        1.2   ปี  2564  บริษัทมีรายได้จากการขายเครื่องมือแพทย์   และเวชภัณฑ์     จ านวน  704.08 
ล้านบาท   เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  จ านวน  611.69  ล้านบาท  เน่ืองจากปี 2564  สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVIC-19 
รุนแรง จึงท าให้มีการสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจ านวนมาก 

      1.3   ปี 2564    บริษัทมีรายได้เงินปันผล จ านวน  58.03  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน    จ านวน   
36.44 ล้านบาท 

      1.4   ปี 2563   บริษัทมีก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  จ านวน  173.39  ล้านบาท   
ในขณะที่ ปี 2563 ไม่มี 

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

 ปี 2564 ป ี2563 
ดอกเบี้ยรับ 2.92  7.92 
รายได้อื่น ๆ  17.73          45.27 

 
 



2.   ค่าใช้จ่ายของบริษัท และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังน้ี 
 หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2564 ปี  2563 
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล       2,001.28     1,582.30 
ต้นทุนขายอุปกรณ์ และ เครื่องมือแพทย์          569.11          81.27 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร          329.19        241.95 
ต้นทุนทางการเงิน            60.75          56.46 
ต้นทุนทางการเงิน (สุทธิ)            57.83          48.54 
สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาล/รายได้จาการรักษาพยาบาล            49.96          95.65 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร/รายได้จากการรักษาพยาบาล              8.22          14.63 
สัดส่วนต้นทุนขายอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ / รายได้จากการขาย            80.83          87.97 

 
  จะเห็นว่าสัดส่วนของต้นทุนในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการบริหาร / ราย ได้ จากการ
รักษาพยาบาล  ในปี 2564 ต่ ากว่าปี 2563   ประมาณ  52.10 %  ทั้งน้ีเน่ืองจากปี  2564  ไตรมาสที่ 3  มีการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 อย่างรุนแรงในประเทศไทย บริษัทฯ     บริษัทย่อย  มีรายได้จากการรักษาพยาบาลคนไข้โรค 
COVID-19 จ านวนมาก โดยที่มีต้นทุนยา  เวชภัณฑ์  และค่าแพทย์ที่ต่ า ประกอบกับโรงพยาบาลสามารถใช้เตียงและ 
ห้องที่ว่างอยู่ให้เป็นประโยชน์  โดยบางห้องคนไข้ COVID สามารถอยู่ได้ 2-3 คน  ส่วนรายได้ที่รับจากคนไข้ต่อคน 
ไม่ใช่ต่อห้อง 
 
สัดส่วนของต้นทุนในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เฉพาะโรงพยาบาลรามค าแหง และโรงพยาบาล
วิภาราม เป็นดังน้ี  

 รามค าแหง วิภาราม 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
สัดส่วน ต้นทุนในการรักษาพยาบาล / รายได้จากการรักษาพยาบาล 67.70 68.43 41.02 105.27 
สัดส่วน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร / รายได้จากการรักษาพยาบาล   5.99  4.96 8.64   23.97 

 
 
 
 
 
 



3.  ในปี  2564  บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 717.74 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน  จ านวน  676.77  ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 ปี 2564 ปี  2563 
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ ากัด 14.51 1.48 
บริษัท รังสิภัณฑ์ จ ากัด  0.09 0.19 
บริษัท สินแพทย์ จ ากัด          288.46          12.68 
บริษัท ปิยะศิริ จ ากัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท)  42.56          24.36 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 79.22            8.91 
บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากัด     3.17          (1.53) 
บริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด           (11.75)          (7.19) 
บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จ ากัด 5.11           4.06 
บริษัท ทิพยบดินทร์ จ ากัด  (3.75)        (18.99) 
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน)           57.97         14.41 
บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากัด 0.01           0.02 
บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จ ากัด           68.48 6.53 
บริษัท รามนครา จ ากัด           (0.10) (3.96) 
บริษัท ธนบุรี เฮ็ลท์แคร์ กรุ๊ฟ จ ากัด (มหาชน)         173.76 - 
                                                       รวม         717.74          40.97  

 
จากที่กล่าวมาข้างต้น  บริษัทและบริษัทย่อย  มีก าไรขาดทุนสุทธิ   จ านวน 1,645.81  ล้านบาท    

ในขณะที่ ปี 2563   ขาดทุนสุทธิ  72.96  ล้านบาท 
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
     
                         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                 (ทันตแพทย์ช านาญ   ชนะภัย) 
                                   กรรมการผู้จัดการ 


