ที่ ชพ.(2) 4118/2562
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เรื่ อง
เรี ยน

คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดำาเนินงาน สำาหรับไตรมาส 3 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน) ขอชี ้แจงผลการดำาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สำาหรับ
ไตรมาส ที่ 3 ประจำาปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561
1.ผลการดำาเนินงาน
สำาหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(พันบาท)

รายได้ จากการรักษาพยาบาล
รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการดำาเนินงาน
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

995,216

977,045

18,171

25,323

12,316

13,007

1,020,539

989,361

31,178

7,454

4,895

2,559

1. รายได้ จากการดำาเนินงานสำาหรับงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จำานวน 1,020.54 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
31.18 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ ของปี 2561 จำานวน 989.36 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.15 เป็ นการเพิ่มขึ ้นของรายได้
ค่ารักษาพยาบาลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย 18.17 ล้ านบาท
2. รายได้ อื่น เพิ่มขึ ้น จำานวน 13.07 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มจากรายได้ เงินปั นผลจำานวน 14.29 ล้ านบาท
3.การเพิ่ม ขึ ้นของส่ว นแบ่ง กำา ไรจากเงิน ลงทุน ในบริ ษัท ร่ว ม จำา นวน 2.56 ล้ า นบาท เป็ นเงิน ลงทุน บริ ษัท โรง
พยาบาลเขลางค์นคร จำากัด จำานวน 0.86 ล้ านบาท และบริ ษัท โรงพยาบาลพะวอ จำากัด จำานวน 1.70 ล้ านบาท

(พันบาท)

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2561

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล

768,104

740,647

27,457

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

120,452

114,583

5,869

ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

22,663

22,835

(172)

911,219

878,065

33,154

รวมค่ าใช้ จ่ายในการดำาเนินงาน

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น 33.15 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.78 เป็ นการเพิ่มขึ ้น
ของต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จำานวน 27.46 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.71 ซึง่ ต้ นทุนที่เพิ่มเป็ น ค่า
ยา, ค่าเวชภัณฑ์ และเงินเดือนพนักงาน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกำาไรสุทธิ 50.47 ล้ านบาท ลดลง 44.54 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561
ซึง่ มีกำาไรสุทธิจำานวน 95 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 46.88
สำาหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(พันบาท)
30 กันยายน 2562
รายได้ จากการรักษาพยาบาล
รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการดำาเนินงาน
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

30 กันยายน 2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

2,905,348

2,954,218

(48,870)

104,499

42,314

62,185

3,009,847

2,996,532

13,315

14,626

10,152

4,474

1. รายได้ จากการดำาเนินงานสำาหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จำานวน 3,009.85 ล้ านบาท เพิ่ม
ขึ ้น 13.32 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ ของปี 2561 จำานวน 2,996.53 ล้ านบาท แต่รายได้ คา่ รักษาพยาบาลของบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อยลดลง จำานวน 48.87 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.63 ซึง่ มีการบันทึกลดรายได้ จากการรักษาพยาบาล
เนื่องมาจากในปี 2562 สำานักงานประกันสังคมได้ มีหนังสือแจ้ งผลการตรวจสอบข้ อมูลการใช้ บริ การทางการ
แพทย์กรณีโรคที่มีคา่ ใช้ จ่ายสูงปี 2559 และปี 2560 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยวิธีการสุม่ ตรวจข้ อมูลการใช้ บริ การทางการ
แพทย์ ซึง่ สำานักงานประกันสังคมตรวจพบข้ อมูลร้ อยละของค่า AdjRW ที่ไม่ถกู ต้ องจากจำานวนที่โรงพยาบาลพึงได้ รับ โดย
คำานวณจากข้ อมูลร้ อยละของค่า AdjRW ที่สำานักงานประกันสังคมตรวจพบว่าไม่ถกู ต้ อง บริ ษัทและบริ ษัทย่อยคาดว่าจะถูก
เรี ยกเงินค่าบริ การทางการแพทย์คืน จากผลการตรวจสอบดังกล่าว โดยเป็ นของบริ ษัทจำานวนเงิน 102.82 ล้ านบาท และบริ ษัท
ย่อย จำานวน 84.43 ล้ านบาท จึง ทำาให้ บริ ษัทเห็นว่า ผลการตรวจสอบข้ อมูลการใช้ บริ การทางการแพทย์ในปี 2558 ซึง่ อยู่
ระหว่างการอุทธรณ์ นนคาดว่
ั้
าจะถูกเรี ยกคืนด้ วยเช่นกันเป็ นจำานวนเงิน 64.08 ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทบันทึกลดรายได้ จากการรักษาพยาบาลในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และบันทึกเงิน
รับล่วงหน้ าจากประกันสังคม คงเหลือเป็ นจำานวนเงิน 166.90 ล้ านบาท และของบริ ษัทย่อย เป็ นจำานวนเงิน 84.42 ล้ านบาท

2. รายได้ อื่น เพิ่มขึ ้น จำานวน 62.19 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มจากรายได้ เงินปั นผลจำานวน 60.88 ล้ านบาท
3.การเพิ่มขึ ้นของส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม จำานวน 4.47 ล้ านบาท เป็ นของ บริ ษัท โรงพยาบาล
เขลางค์นคร จำากัด จำานวน 0.59 ล้ านบาท และบริ ษัท โรงพยาบาลพะวอ จำากัด จำานวน 3.88 ล้ านบาท
30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2561

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล

2,258,007

2,116,727

141,280

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

400,873

383,241

17,632

ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

65,877

69,039

(3,162)

2,724,757

2,569,007

155,750

(พันบาท)

รวมค่ าใช้ จ่ายในการดำาเนินงาน

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น 155.75 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.06 เมื่อเทียบกับ
ต้ นทุนของปี 2561 เป็ นการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จำานวน 141.28 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 6.67 ต้ นทุนที่เพิ่มเป็ น ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์, เงินเดือนพนักงาน และค่าตอบแทนแพทย์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกำาไรสุทธิ 199.37 ล้ านบาท ลดลง 157.37 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2561 ซึง่ มีกำาไรสุทธิจำานวน 356.74 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 44.11
2.ฐานะทางการเงิน
(พันบาท)

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

10,076,797

8,666,493

1,410,304

หนี ้สินรวม

4,427,522

3,452,774

974,748

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

5,649,275

5,213,719

435,556

สินทรัพย์รวม

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำานวน 10,076.80 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากจากยอด ณ สิ ้นปี 2561 จำานวน
1,410.30 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำานวน 527.16 ล้ านบาท, เงินลงทุนเผื่อ
ขายเพิ่มขึ ้น จำานวน 508.72 ล้ านบาท, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน สดเพิ่มขึ ้น จำานวน 275.61 ล้ านบาท และ ลูกหนี ้การ
ค้ าเพิ่มขึ ้นจำานวน 103.38 ล้ านบาท
บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี ้สินรวม จำานวน 4,427.52 ล้ านบาท เพิม่ ขึน้ 974.75 ล้ านบาท เนือ่ งจากมีเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิม่ ขึน้ จำานวน 263.93 ล้ านบาท, เงินรับล่วงหน้ าจากสำานักงานประกันสังคมเพิม่ ขึน้
จำานวน 196.79 ล้ านบาท, เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ จำานวน 323.48 ล้ านบาท และหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น จำานวน 104.16 ล้ านบาท

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

