
 

 
  

ข่าวประชาสมัพนัธ ์  

  

โรงพยาบาลพระรามเก้าเผยแผนไอพีโอ คาดพร้อมจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ตรมาส 4 ปีน้ี
เสริมแกร่งความสามารถการแข่งขนั ขยายฐานลกูค้าในระดบันานาชาติ 

 
บรษิัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) พร้อมยกระดบัการท างาน มุ่งสู่ Professional Healthcare 
Community และประกาศแผนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครัง้แรกหรือไอพีโอ จ านวนไม่เกิน 
180,000,000 หุน้และอาจมกีารจดัสรรหุน้ส่วนเกนิ จ านวนไม่เกนิ 20,000,000 หุน้ เตรยีมเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) ตัง้เป้าระดมทุนสนับสนุนการก่อสรา้งอาคารใหม่และการปรบัปรุง
อาคารปจัจุบนัและการกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรบัพนกังานและบุคลากรทางการแพทยเ์พือ่รองรบัการขยายตวัของดี
มานดแ์ละเพิม่ความสามารถในการรองรบัผูเ้ขา้ใชบ้รกิารทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตโิดยไดจ้ดังานบรรยายสรุป
ขอ้มูลส าคญัในการเสนอขายหุน้ไอพโีอในครัง้นี้ให้กบันักลงทุนทัว่ไปในวนัที ่3 ตุลาคม ทีผ่่านมา คาดว่าจะ
สามารถเปิดใหจ้องซื้อหุน้ได้ในวนัที ่16 - 19 ตุลาคมนี้ และจะเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ในไตรมาส  
4 ปีนี้ 

นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั โรงพยาบาล พระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) กล่าว
ว่า “ตลอดเวลากว่า 26 ปีของการด าเนินธุรกจิและใหบ้รกิารดูแลรกัษาผูป้่วยในระดบัตตยิภูม ิ(Tertiary Care) 
หรอืการรกัษาโรคซบัซ้อนโรงพยาบาลพระรามเกา้มุ่งค านึงถงึคุณภาพของบรกิารความปลอดภยัและความ
คุม้ค่าส าหรบัผูเ้ขา้รบับรกิารเป็นอนัดบัแรกเสมอมาโดยในช่วงหลายปีทีผ่่านมา โรงพยาบาลฯ เลง็เหน็ทศิทาง
การเตบิโตของความต้องการบรกิารทางการแพทย์ทีเ่พิม่สงูขึน้จากหลายปจัจยัเช่น การกา้วสู่สงัคมผูส้งูวยัซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมนิว่า ในปี 2563 จะมปีระชากร



 

อายุ 60 ปีขึน้ไป สดัส่วนสูงถงึรอ้ยละ 19.1 และในปี 2583 ประเทศไทยจะมปีระชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปสูงถงึ 
รอ้ยละ 32.1 นอกจากนี้ ความนิยมในบรกิารดา้นสขุภาพของประเทศไทยจากชาวต่างชาต ิและการผลกัดนัของ
ภาครฐั เพือ่พฒันาประเทศไทยเป็น Medical Hub ซึง่ชว่ยสนบัสนุนการเตบิโตของธุรกจิโรงพยาบาลอกีดว้ย” 

 “จากจุดแขง็ของโรงพยาบาล ได้แก่ ความสามารถในการรกัษาโรคซบัซ้อนด้วยทีมแพทย์และบุคคลากร  
สหสาขาวชิาชพีทีม่ปีระสบการณ์และอุปกรณ์และเทคโนโลยทีางการแพทย์ทีท่นัสมยั บรกิารทีม่คีวามคุม้ค่า 
(Value for Money) และมคีวามเป็นมติรทีท่ าใหโ้รงพยาบาลฯ มฐีานผูใ้ชบ้รกิารทีเ่หนียวแน่นเสมอมา และทีต่ัง้
ในท าเลที่มีศกัยภาพในพื้นที่ New CBD (New Central Business District) อย่างเขตห้วยขวางและบริเวณ
โดยรอบ ซึง่มกีารขยายตวัของชมุชนเมอืงทัง้จากประชากรทีอ่ยูอ่าศยัและอาคารส านกังานขนาดใหญ่ และความ
เชื่อมัน่ในบริการคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รบัการรบัรองจาก Joint Commission International 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (JCI) โรงพยาบาลพระรามเกา้มัน่ใจว่าจะสามารถสรา้งการเตบิโตทางธุรกจิทีเ่ขม้แขง็และ
ขยายฐานผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป” นายแพทยเ์สถยีรกล่าวเสรมิ 

โรงพยาบาลพระรามเกา้ยงัมกีารเสรมิจุดแขง็ทางธุรกจิด้วยกลยุทธ์การแข่งขนัส าคญั เพื่อเร่งการเตบิโตทาง
ธุรกจิและการขยายฐานลกูคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก ่ 
− การขยายเครือข่ายพนัธมิตรและความร่วมมือทางการแพทยอ์ย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมช่องทาง

เข้าถึงผู้ใช้บริการใหม่ๆ โดยปจัจุบนัโรงพยาบาลพระรามเกา้มโีรงพยาบาลพนัธมติรทัง้หมด 9 แห่ง
ในจงัหวดัส าคญัของประเทศ ซึ่งจะท าการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตดัเปลี่ยนไตมายงัโรงพยาบาล
พระรามเกา้  

− การเพ่ิมกลุ่มลูกค้าคู่สญัญาองคก์ร ดว้ยการตลาดเชงิรกุกบับรษิทัประกนัและบรษิัทต่างๆ ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงสถานทีต่ัง้โรงพยาบาล  

− การขยายฐานผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ผ่านเครอืข่ายพนัธมติรและกลุ่มนักท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 
(Medical Tourism) และชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาท างานในประเทศไทย (Expatriate) โดยมชีาวเมยีนมาร ์
จนี ญี่ปุ่นและกมัพูชาเป็นผูใ้ชบ้รกิารชาวต่างชาตหิลกัของโรงพยาบาล โรงพยาบาลมเีป้าหมายทีจ่ะ
เพิม่สดัสว่นจ านวนผูเ้ขา้รบับรกิารเป็นรอ้ยละ 15 ภายในปี 2565 โดยมสีถาบนัทางการแพทยแ์ละศนูย์
การแพทยท์ีโ่ดดเด่นกว่า 22 แหง่ และบรกิารทางการแพทยท์ีห่ลากหลายเป็นปจัจยัดงึดดู  

การสร้างอาคารใหม่และปรบัปรงุอาคารปัจจุบนั โดยโรงพยาบาลทุ่มงบกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อสร้าง
อาคารใหม่สงู 16 ชัน้ ภายใตแ้นวคดิ Co-Healthy Space ทีพ่รอ้มดว้ยเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยัและ
เขา้ถงึไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชบ้รกิารในปจัจุบนั โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็และพรอ้มเปิดใหบ้รกิารภายในชว่งไตรมาสที ่
4 ของปี 2562 ด้านการปรบัปรุงอาคารปจัจุบนัจะช่วยเพิม่ความสามารถในการรองรบัผูป้่วย โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูป้่วยโรคซบัซอ้นและผูป้ว่ยภาวะวกิฤต ิโดยตัง้เป้าเพิม่จ านวนเตยีงจดทะเบยีนจาก 166 เตยีงในปจัจุบนั เป็น
ประมาณ 313 เตยีง ในปี 2565 

การขยายพื้นที่การให้บริการครัง้นี้  ยงัท าให้โรงพยาบาลสามารถขยายขอบเขตการให้บริการให้มีความ
หลากหลายยิง่ขึน้ในด้านการส่งเสรมิสุขภาพ (Health Promotion & Wellness)  เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคในยคุปจัจุบนั ทัง้กลุ่มทีใ่สใ่จในการดแูลสขุภาพ และกลุ่มทีม่ปีญัหาสขุภาพทีเ่กดิจากไลฟ์สไตลข์อง
ผูค้นในยุคปจัจุบนั โดยมบีรกิารใหม่ๆ ทีเ่ริม่ใหบ้รกิารแลว้ เช่น ศนูยส์ุขภาพเสน้ผม ศนูยผ์วิหนังและศลัยกรรม
ความงาม ศูนย์รกัษาอาการปวดและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจรที่พร้อมให้บรกิารตรวจ
สขุภาพในทกุชว่งอาย ุ   



 

 เดินหน้าสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิตอล (Digital Hospital) ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากบับริการ
ทางการแพทยแ์ละกระบวนการท างานภายในโรงพยาบาล ทัง้การน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารทางการแพทย์และกระบวนการท างานพรอ้มทัง้อ านวยความสะดวก เพิม่ความ
ปลอดภยั และสรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ ใหก้บัผู้รบับรกิาร โดยปจัจุบนัก าลงัอยู่ในระหว่างการศกึษาและพฒันา
เทคโนโลยดีา้นสุขภาพเพื่อประยุกต์ใชใ้นการวนิิจฉัยและตดิตามการรกัษาในรปูแบบทีเ่รยีกว่า “ดจิติอลเฮลท์” 
(Digital Health) เช่น โมบายแอพพลิเคชัน่ส าหรบัผู้ป่วย (Praram 9 Patient Mobile Application) ห้องระบบ
ศูนย์บญัชาการควบคุม (Command Center) อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถใส่ตดิตวั (Medical Wearable 
Device) รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยเีพื่อให้ค าปรกึษาแนะน าเรื่องสุขภาพและการรกัษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่
อาศยัอยูร่ะยะไกล (Telemedicine) 

มุ่งเน้นการตลาดเชิงรุกและการปรับภาพลักษณ์องค์กรเพ่ือด าเนินธุรกิจในฐานะ Professional 
Healthcare Community หรอื ศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพทีท่นัสมยัได้รบัความไว้วางใจมากทีสุ่ด ทีม่อบ
บริการการดูแลสุขภาพและการรกัษาพยาบาลแบบองค์รวมอย่างเต็มรูปแบบและไร้รอยต่อในทุ กขัน้ตอน  
เพือ่เป็นคอมมนูิตี ้ส าหรบัผูท้ีใ่สใ่จสขุภาพใจกลางเมอืง ทีส่ามารถตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลแ์ละความตอ้งการของทุก
คน โดยใช้การสื่อสารและการตลาดอย่างรอบด้านเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาล  
ชศูกัยภาพของโรงพยาบาล ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้งยิง่ขึน้ ไม่เพยีงแต่ต่อประชาชนทัว่ไป แต่ยงัรวมไปถงึการ
สรา้งความรกัต่อองคก์รในกลุ่มบุคคลากรขอองคก์รดว้ย  

โรงพยาบาลพระรามเกา้มผีลประกอบการทีแ่ขง็แกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 2559 และ 2560 มรีายได้
รวม 1,996.4 ล้านบาท 2,272.5 ล้านบาท และ 2,455.2 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราเตบิโตเฉลี่ยแบบ 
ทบต้น (CAGR) ร้อยละ 10.9 ต่อปี และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 โรงพยาบาลฯ มีรายได้รวมอยู่ที่  
1,295.3 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตขึน้รอ้ยละ 14.6 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2560  

ในปี 2558 2559 และ 2560 โรงพยาบาลพระรามเก้ามีก าไรสุทธิ 189 .3 ล้านบาท 259.8 ล้านบาท และ  
262.3 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่แบบทบตน้ (CAGR) ทีร่อ้ยละ 17.7 ต่อปี และในช่วง
ครึง่ปีแรกของปี 2561 โรงพยาบาลฯ มกี าไรสทุธปิรบัปรงุ 124.8 ลา้นบาท  

นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ ยงัตัง้เป้าทีจ่ะเพิม่สดัส่วนจ านวนผูร้บับรกิารชาวต่างชาต ิโดยการเพิม่ศกัยภาพใน
การเขา้ถงึและคุณภาพการใหบ้รกิารผูป้่วยต่างประเทศเช่น ทมีงาน Cultural Support ส าหรบัหลายประเทศ
และการสร้างเครอืข่ายพนัธมติรในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศเมยีนมาร์ ประเทศจีน และประเทศกมัพูชา 
ส าหรบัผูป้ว่ยทีต่อ้งการความช านาญของโรงพยาบาลพระรามเกา้ เพือ่เขา้มารบัการรกัษาในประเทศไทย 

นายแพทยเ์สถยีรยงักล่าวเสรมิว่า “เรามัน่ใจว่าจะสามารถสรา้งอตัราการเตบิโตไดส้งูขึน้กว่าเดมิในอนาคต ดว้ย
กลยทุธก์ารแขง่ขนัและการเพิม่ขึน้ของทรพัยากรต่างๆ เชน่ การเพิม่จ านวนเตยีงและความสามารถในการรกัษา
ผูป้่วยโรคซบัซ้อนทีส่รา้งรายได้ประมาณรอ้ยละ 40 จากรายได้จากกจิการโรงพยาบาลในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา  
การเพิม่ช่องทางการเขา้ถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยอาศยัเทคโนโลยแีละความร่วมมอืทางการแพทย์ ซึ่งท าให้
โรงพยาบาลฯ ขยายฐานลกูคา้ โดยยงัสามารถรกัษาระดบัคณุภาพและความคุม้คา่ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด”ี  

นายอนุวฒัน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จดัการ หวัหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจดัจ าหน่าย กล่าวว่า  
“การท าไอพโีอครัง้นี้ ถอืเป็นก้าวส าคญัทีจ่ะสนับสนุนการด าเนินการของโรงพยาบาลพระรามเกา้ ในการกา้วสู่



 

การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ได้ร ับความไว้วางใจจากทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และช่วยใหโ้รงพยาบาลสามารถเตบิโตไปสู่อนาคตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนื พรอ้มน านักลงทุน
และประชาชนทุกท่านร่วมเตบิโตและกา้วสูส่งัคมสขุภาพแห่งอนาคตไปพรอ้มกนั ตามวสิยัทศัน์โรงพยาบาลใน
การเป็นศนูยร์วมดา้นการดแูลสขุภาพทีท่นัสมยัไดร้บัความวางใจมากทีส่ดุ”  

โรงพยาบาลฯ มวีตัถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารใหม่และการปรบัปรุงอาคาร
ปจัจุบนั สนบัสนุนการก่อสรา้งสถานทีส่ าหรบัพนักงานและบุคลากรทางการแพทย ์ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใน
การด าเนินธุรกจิ การลงทนุอืน่ๆ และการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ (ถา้ม)ี และช าระคนืเงนิกูย้มื (ถา้ม)ี 

“การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้นี้ จะมกีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 180,000,000 หุน้ โดย
ประกอบไปด้วย การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 167,500,000 หุน้ ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 12,500,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารทีเ่ป็นผู้
ก่อตัง้ของบรษิทัฯ และอาจมกีารจดัสรรหุ้นส่วนเกนิ จ านวนไม่เกนิ 20,000,000 หุน้ โดยมมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถเปิดใหจ้องซื้อหุน้ไดใ้นวนัที ่16 - 19 ตุลาคมนี้ และจะเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยใ์นล าดบัถดัไป ภายใตช้ือ่ยอ่ “PR9” ” นายอนุวฒัน์กล่าวปิดทา้ย  

สามารถตดิตามขอ้มลูและก าหนดการส าคญัไดท้ี ่http://investor.praram9.com/th   

******************************** 

ส่ือมวลชนสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม กรณุาติดต่อโอกิลว่ี (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน์ (เอก)     อเีมล eakkapop.panthurat@ogilvy.com     โทร 089-676-6234 
จติรทวิสั  ราชคม (กอ็บ)    อเีมล: jitthiwat.ratchakhom@ogilvlvy.com   โทร 062-6145692 
ชาลสิา แสงวรรณ์ (ฝน)     อเีมล: chalisa.sangwan@ogilvy.com          โทร 080-2271717 
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