ที่ ชพ.(2) 1797/2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดำาเนินงาน สำาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน) ขอชี ้แจงผลการดำาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สำาหรับ
ไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561
1.ผลการดำาเนินงาน
สำาหรับไตรมาสที่ 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกำาไรสุทธิ 61.42 ล้ านบาท ลดลง 92.29
ล้ า นบาท เมื่อ เทียบกับ ช่ว งเดียวกัน ของปี 2561 ซึง่ มีกำา ไรสุทธิจำา นวน 153.71 ล้ า นบาท หรื อคิดเป็ นร้ อ ยละ 60.04
สาเหตุเนื่องจากดังต่อไปนี ้
31 มีนาคม 2562

(พันบาท)

รายได้ คา่ รักษาพยาบาล
รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการดำาเนินงาน
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย

31 มีนาคม 2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

910,575

1,010,315

(99,740)

65,730

17,598

48,132

976,305

1,027,913

(51,608)

4,300

3,643

656

1. รายได้ จากการดำาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จำานวน 976.31 ล้ านบาท ลดลง 51.61 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ
รายได้ ของปี 2561 จำานวน 1,027.91 ล้ านบาท ซึง่ มีการบันทึกลดรายได้ จากการรักษาพยาบาล เนื่องมาจากสำานักงาน
ประกันสังคมได้ มีหนังสือแจ้ งผลการตรวจสอบข้ อมูลการใช้ บริ การทางการแพทย์กรณีโรคที่มีคา่ ใช้ จ่ายสูง ปี 2559 ของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย และ ปี 2558 ของบริ ษัท โดยวิธีการสุม่ ตรวจข้ อมูลการใช้ บริ การทางการแพทย์ ซึง่ สำานักงานประกันสังคม
ตรวจพบข้ อมูลร้ อยละของค่า AdjRW ที่ไม่ถกู ต้ องจากจำานวนที่โรงพยาบาลพึงได้ รับ ทำาให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยคาดว่าจะ
ถูกเรี ยกเงินค่าบริ การทางการแพทย์คืนจากสำานักงานประกันสังคมจากผลการตรวจสอบดังกล่าว จึงทำาให้ บริ ษัทบันทึกรายได้
จากการรักษาพยาบาลลดลง จำานวน 123.16 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อย จำานวน 51.85 ล้ านบาท จึงทำาให้ รายได้ คา่ รักษา
พยาบาลในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ลดลง
2. รายได้ อื่นเพิ่มขึ ้น จำานวน 48.13 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย จำานวน 47.18 ล้ านบาท
3. การเพิ่มขึ ้นของส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม จำานวน 0.66 ล้ านบาท โดยเป็ นของ บริ ษัทโรงพยาบาล
เขลางค์นคร จำากัด จำานวน 0.58 ล้ านบาท

(พันบาท)

31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2561

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล

741,375

692,288

49,087

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

133,364

129,282

4,082

ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

19,941

22,958

(3,017)

894,680

844,528

50,152

รวมค่ าใช้ จ่ายในการดำาเนินงาน

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น 50.15 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.93 ล้ านบาท ซึง่
เป็ นการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จำานวน 49.09 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.09, ค่าใช้
จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น จำานวน 4.08 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.15 และค่าใช้ จ่ายทางการเงินลดลง 3.02 คิดเป็ นร้ อยละ
13.14 ซึง่ ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นเป็ น ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ตามจำานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ ้น และจากค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนที่เพิ่ม
ขึ ้น
2.ฐานะทางการเงิน
31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์รวม

9,723,598

8,666,493

1,057,105

หนี ้สินรวม

4,182,716

3,452,774

729,942

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

5,540,882

5,213,719

327,163

(พันบาท)

เพิ่มขึน้ (ลดลง

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำานวน 9,723.60 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นยอด ณ สิ ้นปี 2561 จำานวน 1,057.11
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.2 โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น จำานวน 275.73 ล้ านบาท
เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ ้นจำานวน 563.76 ล้ านบาท, เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น จำานวน 83.71 ล้ านบาท และลูกหนี ้
การค้ าเพิม่ ขึนจำ
้ านวน 72.56 ล้ านบาท
บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี ้สินรวม จำานวน 4,182.72 ล้ านบาท เพิม่ ขึน้ 729.94 ล้ านบาท เนือ่ งมาจากเงินปันผลค้ าง
จ่ายเพิม่ ขึน้ จำานวน 209.20 ล้ านบาท, เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิม่ ขึน้ จำานวน 149.16 ล้ านบาท,
เงินรับล่วงหน้ าจากสำานักงานประกันสังคมเพิม่ ขึนจำ
้ านวน 149.51 ล้ านบาท และมีหนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น จำานวน
112.89 ล้ านบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สำานักผู้อำานวยการ
โทรศัพท์ 052-134701
โทรสาร 052-134799

(นายแพทย์ดสุ ิต ศรี สกุล)
กรรมการผู้จดั การ

