ที่ ชพ.(2) 2904/2563
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง
เรี ยน

คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดำาเนินงาน สำาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน) ขอชี ้แจงผลการดำาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สำาหรับไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

1.ผลการดำาเนินงาน
(พันบาท)
รายได้ คา่ รักษาพยาบาล
รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการดำาเนินงาน
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

1,013,544

910,575

102,969

44,608

65,730

21,122

1,058,152

976,305

81,847

2,631

4,300

(1,669)

1. รายได้ จากการดำาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำานวน 1,014 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 102.97 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับรายได้ ของปี 2562 จำานวน 910.56 ล้ านบาท ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ คา่ รักษา
พยาบาลของบริ ษัท 103.66 ล้ านบาท บริ ษัทย่อยลดลง 0.69 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.11 เนื่องมาจากในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2562 มีการบันทึกลดรายได้ จากการรักษาพยาบาลของบริ ษัท จำานวน 123.16 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อย
จำานวน 51.85 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยคาดว่าจะถูกเรี ยกเงินค่าบริ การทางการแพทย์คืนจากสำานักงาน
ประกันสังคม จึงทำาให้ รายได้ คา่ รักษาพยาบาล ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เพิ่มขึ ้นมากกว่าปี 2562 จำานวน 102.97 ล้ าน
บาท และเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้ รายได้ คา่ รักษาพยาบาลส่วน OPD และ IPD เงินสด
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยลดลงเช่นกัน
2. รายได้ อื่นลดลง จำานวน 21.12 ล้ านบาท เป็ นการลดลงของเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย จำานวน 22.83 ล้ าน
บาท
3. การลดลงของส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม จำานวน 1.67 ล้ านบาท โดยเป็ นของ บริ ษัท โรง
พยาบาลเขลางค์นคร จำากัด จำานวน 3.32 ล้ านบาท ในส่วนของ บริ ษัท โรงพยาบาลพะวอ จำากัด เพิ่มขึ ้นจำานวน 1.65
ล้ านบาท

(พันบาท)

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล

734,042

741,375

(7,333)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

134,707

133,364

1,343

ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

22,225

19,941

2,284

890,974

894,680

(3,706)

รวมค่ าใช้ จ่ายในการดำาเนินงาน

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารลดลง จำานวน 3.71 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.41 ล้ าน
บาท ซึง่ เป็ นการลดลงของต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จำานวน 7.33 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
0.99, ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น จำานวน 1.34 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.01 และค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ ้น
จำานวน 2.28 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.45 ซึง่ ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง เนื่องจากรายได้ คา่ รักษาพยาบาล
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยลดลง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
สำาหรับไตรมาสที่ 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกำาไรสุทธิ 142.12 ล้ านบาท เพิ่ม
ขึ ้น 80.70 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึง่ มีกำาไรสุทธิจำานวน 61.42 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
131.38
2.ฐานะทางการเงิน
(พันบาท)

31 มีนาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

10,169,781

10,151,011

18,770

หนี ้สินรวม

4,796,355

4,548,352

248,003

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

5,373,427

5,602,659

(229,232)

สินทรัพย์รวม

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

บริ ษัท และบริ ษัทย่อยมีส ิน ทรัพย์ร วม จำา นวน 10,170 ล้ า นบาท เพิ่มขึ ้นยอด ณ สิ ้นปี 2562 จำานวน
18.77 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.18 โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำานวน 188.71 ล้ านบาท,
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินทรัพย์ลดลง จำานวน 13.35 ล้ านบาท และลูกหนี ้การค้ าลดลง จำานวน 11.98 ล้ านบาท
บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี ้สินรวม จำานวน 4,796 ล้ านบาท เพิม่ ขึน้ 248 ล้ านบาท เนือ่ งมาจากเงินปันผลค้ าง
จ่ายเพิม่ ขึน้ จำานวน 234.45 ล้ านบาท, เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลง จำานวน 99.83 ล้ าน
บาท, เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิม่ ขึน้ จำานวน 155.96 ล้ านบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

