ที่ ชพ.(2) 2973/2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดำาเนินงาน สำาหรับไตรมาส 2 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน) ขอชี ้แจงผลการดำาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สำาหรับไตรมาส ที่ 2 ประจำาปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561

1.ผลการดำาเนินงาน
สำาหรั บงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่30 มิถุนายน 2562
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกำาไรสุทธิ 87.48 ล้ านบาท ลดลง 20.54 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2561 ซึง่ มีกำาไรสุทธิจำานวน 108.02 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.01 สาเหตุเนื่องจากตามรายละเอียดดังนี ้
(พันบาท)
รายได้ จากการรักษาพยาบาล
รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการดำาเนินงาน
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

999,557

966,859

32,698

13,446

12,399

1,047

1,013,003

979,258

33,745

2,873

1,614

1,259

1. รายได้ จากการดำาเนินงานสำาหรับงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จำานวน 1,013 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 33.75 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ ของปี 2561 จำานวน 979.26 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.45
2. รายได้ อื่น เพิ่มขึ ้น จำานวน 1.05 ล้ านบาท
3. การเพิ่มขึ ้นของส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม จำานวน 1.26 ล้ านบาท เป็ นของ บริ ษัท โรง
พยาบาลพะวอ จำากัด เพิ่มขึ ้นจำานวน 2.11 ล้ านบาท ส่วนของบริ ษัท โรงพยาบาลเขลางค์นครราม จำากัด ลดลง
จำานวน 0.85 ล้ านบาท

(พันบาท)

30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2561

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล

748,528

683,792

64,736

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

147,058

139,376

7,682

ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

23,274

23,247

27

918,860

846,415

72,445

รวมค่ าใช้ จ่ายในการดำาเนินงาน

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ต้ นทุน ค่า รัก ษาพยาบาลและค่าใช้ จ่ายในการบริ ห ารเพิ่ม ขึ ้น 72.45 ล้ านบาท คิด เป็ นร้ อยละ 8.56
เป็ นการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จำานวน 64.74 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.47
ซึง่ ต้ นทุนที่เพิ่มเป็ น ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ และเงินเดือนพนักงาน และได้ มีการแก้ ไขโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน ตาม พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานได้ ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
โดยกำาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้ างเลิกจ้ าง สำาหรับลูกจ้ างซึง่ ทำางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ ้นไป ให้ มี
สิทธิได้ รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย 400 วัน จากปั จจุบนั อัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน
สำาหรั บงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่30 มิถุนายน 2562
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกำาไรสุทธิ 148.91 ล้ านบาท ลดลง 112.83 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2561 ซึง่ มีกำาไรสุทธิจำานวน 261.73 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 43.11 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(พันบาท)
รายได้ จากการรักษาพยาบาล
รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการดำาเนินงาน
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

1,910,132

1,977,173

(67,041)

79,176

29,997

49,179

1,989,308

2,007,170

(17,862)

7,173

5,258

1,915

1. รายได้ จากการดำาเนินงานสำาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จำานวน 1,989.31 ล้ าน
บาท ลดลง 17.86 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ ของปี 2561 จำานวน 2,007.17 ล้ านบาท เนื่องจากรายได้ คา่ รักษา
พยาบาลของบริ ษัท และ บริ ษัทย่อยลดลง จำานวน 67.04 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.39 ซึง่ มีการบันทึกลดรายได้
จากการรักษาพยาบาล เนื่องมาจาก สำานักงานประกันสังคมได้ มีหนังสือแจ้ งผลการตรวจสอบข้ อมูลการใช้ บริ การ
ทางการแพทย์กรณีโรคที่มีคา่ ใช้ จ่ายสูง ปี 2559 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และ ปี 2558 ของบริ ษัท โดยวิธีการสุม่
ตรวจข้ อมูลการใช้ บริ การทางการแพทย์ ซึง่ สำานักงานประกันสังคมตรวจพบข้ อมูลร้ อยละของค่า AdjRW ที่ไม่ถกู
ต้ องจากจำานวนที่โรงพยาบาลพึงได้ รับ จึงทำาให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยคาดว่าจะถูกเรี ยกเงินค่าบริ การทางการแพทย์

คืนจากสำานักงานประกันสังคมจากผลการตรวจสอบดังกล่าว จึงทำาให้ บริ ษัทบันทึกรายได้ จากการรักษาพยาบาล
ลดลง จำานวน 123.16 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อย จำานวน 51.85 ล้ านบาท สำาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2562
2. รายได้ อื่นเพิ่มขึ ้น จำานวน 49.18 ล้ านบาท เนื่องมาจากรายได้ เงินปั นผลเพิ่มขึ ้นจำานวน 46.58 ล้ านบาท
3. การเพิ่มขึ ้นของส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม จำานวน 1.92 ล้ านบาท เป็ นของ บริ ษัทโรง
พยาบาลพะวอ จำากัด เพิ่มขึ ้นจำานวน 2.18 ล้ านบาท ส่วนของบริ ษัทโรงพยาบาลเขลางค์นครราม จำากัด ลดลง
จำานวน 0.26 ล้ านบาท
(พันบาท)

30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2561

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล

1,489,903

1,376,080

113,823

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

280,421

268,658

11,763

ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

43,214

46,204

(2,990)

1,813,538

1,690,942

122,596

รวมค่ าใช้ จ่ายในการดำาเนินงาน

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น 122.60 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.25
เป็ นการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จำานวน 113.82 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
8.27 ซึง่ ต้ นทุนที่เพิ่มเป็ น ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ และเงินเดือนพนักงาน และเนื่องจากได้ มีการแก้ ไขโครงการผล
ประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานได้ ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ ว เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2562 โดยกำาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้ างเลิกจ้ าง สำาหรับลูกจ้ างซึง่ ทำางานติดต่อกันครบ 20
ปี ขึ ้นไป ให้ มีสิทธิได้ รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย 400 วัน จากปั จจุบนั อัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300
วัน โดยพระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับเมื่อพ้ นกำาหนดสามสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
โดยบริ ษัทรับรู้ต้นทุนบริ หารในอดีตเป็ นค่าใช้ จ่ายใบงบกำาไรขาดทุน จำานวน 8.94 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อย จำานวน
19.63 ล้ านบาท

2.ฐานะทางการเงิน
(พันบาท)

30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง

สินทรัพย์รวม

9,812,178

8,666,493

1,145,685

หนี ้สินรวม

4,138,488

3,452,774

685,714

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

5,673,690

5,213,719

459,971

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำานวน 9,812.18 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากยอด ณ สิ ้นปี 2561 เป็ น
จำานวน 1,145.69 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนเผื่อขาย จำานวน 612.20 ล้ านบาท ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์เพิม่ ขึนจำ
้ านวน 509.76 ล้ านบาท

บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี ้สินรวม จำานวน 4,138.49 ล้ านบาท เพิม่ ขึน้ 685.71 ล้ านบาท เนือ่ งจากเงินเบิก
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้นจำานวน 263.52 ล้ านบาท, เงินรับล่วงหน้ าจากสำานักงาน
ประกันสังคมเพิม่ ขึนจำ
้ านวน 134.21 ล้ านบาท และมีหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น จำานวน 124.93 ล้ านบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ดสุ ิต ศรี สกุล)
กรรมการผู้จดั การ
สำานักผู้อำานวยการ
โทรศัพท์ 052-134701
โทรสาร 052-134799

