ที่ ชพ.(2) 738/2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง
เรี ยน

คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน) ขอชี ้แจงผลการดำาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สำาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561

1.ผลการดำาเนินงาน
(พันบาท)

รายได้ จากการรักษาพยาบาล
รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการดำาเนินงาน
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

2562

2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

3,926,688

3,935,328

(8,640)

132,564

60,442

72,122

4,059,252

3,995,770

63,482

18,807

10,746

8,061

1. รายได้ จ ากการดำา เนิน งานสำา หรับ ปี ส ิ ้นสุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 จำา นวน 4,059.25 ล้ า นบาท เพิ่ม ขึ ้น
63.48 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ ของปี 2561 จำานวน 3,935.39 ล้ านบาท แต่รายได้ คา่ รักษาพยาบาลของบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อยลดลง จำานวน 8.64 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.22 ซึง่ มีการบันทึกลดรายได้ จากการรักษาพยาบาล
เนื่องมาจากในปี 2562 สำานักงานประกันสังคมได้ มีหนังสือแจ้ งผลการตรวจสอบข้ อมูลการใช้ บริ การทางการแพทย์
กรณีโรคที่มีคา่ ใช้ จ่ายสูงปี 2559 และปี 2560 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยวิธีการสุม่ ตรวจข้ อมูลการใช้ บริ การทางการแพทย์
ซึง่ สำานักงานประกันสังคมตรวจพบข้ อมูลร้ อยละของค่า AdjRW ที่ไม่ถกู ต้ องจากจำานวนที่โรงพยาบาลพึงได้ รับ โดยคำานวณ
จากข้ อมูลร้ อยละของค่า AdjRW ที่สำานักงานประกันสังคมตรวจพบว่าไม่ถกู ต้ อง บริ ษัทและบริ ษัทย่อยคาดว่าจะถูกเรี ยกเงิน
ค่าบริ การทางการแพทย์คืน จากผลการตรวจสอบดังกล่าว โดยเป็ นของบริ ษัทจำานวนเงิน 102.82 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อย
จำานวน 84.42 ล้ านบาท จึงทำาให้ บริ ษัทเห็นว่าผลการตรวจสอบข้ อมูลการใช้ บริ การทางการแพทย์ในปี 2558 ซึง่ อยู่ระหว่าง
การอุทธรณ์ นนคาดว่
ั้
าจะถูกเรี ยกคืนด้ วยเช่นกันเป็ นจำานวนเงิน 64.08 ล้ านบาท
สำาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทบัน ทึกลดรายได้ จากการรักษาพยาบาลในงบกำา ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และบันทึกเงินรับล่วงหน้ าจากประกันสังคม คงเหลือเป็ นจำานวนเงิน 166.90 ล้ านบาท และของบริ ษัทย่อย เป็ น
จำานวนเงิน 84.42 ล้ านบาท

2. รายได้ อื่น เพิ่มขึ ้น จำานวน 72.12 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มจากรายได้ เงินปั นผลจำานวน 70.85 ล้ านบาท
3. การเพิ่มขึ ้นของส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม จำานวน 8.06 ล้ านบาท โดยเป็ นผลประกอบการ
ของ บริ ษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำากัด จำานวน 2.65 ล้ านบาท และ บริ ษัท โรงพยาบาลพะวอ จำากัด จำานวน 5.41
ล้ านบาท
(พันบาท)

2562

2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล

3,023,115

2,831,873

191,242

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

535,072

512,264

22,808

ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

89,331

90,888

(1,557)

3,647,518

3,435,025

212,493

รวมค่ าใช้ จ่ายในการดำาเนินงาน

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น 212.49 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.19 เมื่อเทียบกับ
ต้ นทุนของปี 2561 ซึง่ เป็ นการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จำานวน 191.24 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 6.75 ซึง่ ต้ นทุนที่เพิ่มเป็ น ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์, เงินเดือนพนักงาน และค่าตอบแทนแพทย์
สำาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกำาไรสุทธิ 308.42 ล้ านบาท ลดลง 158.97 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึง่ มีกำาไรสุทธิจำานวน 467.39 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 34.01

2.ฐานะทางการเงิน

(พันบาท)

2562

สินทรัพย์รวม

10,151,011

8,666,493

1,484,518

หนี ้สินรวม

4,548,352

3,452,774

1,095,578

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

5,602,659

5,213,719

388,940

2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำานวน 10,151.01 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนเป็ นจำานวน 1,484.52 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 17.13 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำานวน 959.54 ล้ านบาท, เงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ ้น จำานวน 343.90 ล้ านบาท, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน สดเพิ่มขึ ้น จำานวน 259.21
ล้ านบาท
บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี ้สินรวม จำานวน 4,548.35 ล้ านบาท เพิม่ ขึน้ 1,095.58 ล้ านบาท เนือ่ งจากมีเงินกู้ยมื ระยะยาว
จากสถาบันการเงิน เพิม่ ขึน้ จำานวน 642.45 ล้ านบาท, เงินรับล่วงหน้ าจากสำานักงานประกันสังคมเพิม่ ขึน้ จำานวน 196.79 ล้ าน
บาท, ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้ 73.11 และหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึน้ จำานวน 63.21 ล้ านบาท

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

