ที่ ชพ.(2) 3018/2564
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
เรื่ อง
เรี ยน

คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดำาเนินงาน สำาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน) ขอชี ้แจงผลการดำาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สำาหรับไตรมาส ที่ 2 ประจำาปี 2564 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

1.ผลการดำาเนินงาน
สำาหรั บงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(พันบาท)
รายได้ จากการรักษาพยาบาล
รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการดำาเนินงาน
ส่ วนแบ่ งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม

30 มิถุนายน 2564

30 มิถุนายน 2563 เพิ่มขึน้ (ลดลง)

883,349

776,513

106,836

15,280

14,852

428

898,629

791,365

107,264

(519)

(4,284)

3,765

1. รายได้ จากการดำาเนินงานสำาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 จำานวน 883.35 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 106.84 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ ของปี 2563 จำานวน 776.51 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.76
2. รายได้ อื่น เพิ่มขึ ้น จำานวน 0.43 ล้ านบาท
3. ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม เพิ่มขึ ้น 3.76 ล้ านบาท เป็ นของ บริ ษัท โรงพยาบาลพะวอ
จำากัด เพิ่มขึ ้น จำานวน 2.59 ล้ านบาท ส่วนของบริ ษัท โรงพยาบาลเขลางค์นครราม จำากัด เพิ่มขึ ้น จำานวน 1.17 ล้ าน
บาท

(พันบาท)

30 มิถุนายน 2564

30 มิถุนายน 2563

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล

704,942

634,250

70,692

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

138,891

146,028

(7,137)

ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

16,861

19,738

(2,877)

860,694

800,016

60,678

รวมค่ าใช้ จ่ายในการดำาเนินงาน

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ ้น 70.70 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.15 เป็ นการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่ารักษา
พยาบาลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารลดลง จำานวน 7.14 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.89 และ
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินลดลง จำานวน 2.88 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.58
สำาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกำาไรสุทธิ จำานวน 28.09 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 43.12 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึง่ ขาดทุนสุทธิ จำานวน 15.03 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 286.9

สำาหรั บงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(พันบาท)
รายได้ จากการรักษาพยาบาล
รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการดำาเนินงาน
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

30 มิถุนายน 2564

30 มิถุนายน 2563

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

1,814,508

1,790,057

24,451

57,328

59,460

(2,132)

1,871,836

1,849,517

22,319

6,694

(1,653)

8,347

1. รายได้ จากการดำาเนินงานสำาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 จำานวน 1,814.51 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 24.45 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ ของปี 2563 จำานวน 1,790 ล้ านบาท เนื่องจากรายได้ คา่ รักษา
พยาบาลของบริ ษัท เพิ่มขึ ้น 30.82 แต่บริ ษัทย่อยลดลง จำานวน 6.37 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.37
2. รายได้ อื่นลดลง จำานวน 2.13 ล้ านบาท เนื่องมาจากรายได้ ดอกเบี ้ยรับลดลงจำานวน 2.18 ล้ านบาท
3. ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม เพิ่มขึ ้น จำานวน 8.35 ล้ านบาท เป็ นของ บริ ษัท โรงพยาบาลพะ
วอ จำากัด เพิ่มขึ ้นจำา นวน 6.67 ล้ านบาท และของบริ ษัท โรงพยาบาลเขลางค์นครราม จำากัด เพิ่มขึ ้นจำานวน 1.67
ล้ านบาท

(พันบาท)

30 มิถุนายน 2564

30 มิถุนายน 2563

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล

1,415,145

1,368,292

46,853

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

263,157

280,734

(17,577)

ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

35,238

41,962

(6,724)

1,713,540

1,690,988

22,552

รวมค่ าใช้ จ่ายในการดำาเนินงาน

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ ้น 46.86 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.42 เป็ นการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่ารักษา
พยาบาลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ลดลง 17.58 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
6.26
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกำาไรสุทธิ 134.11 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 7.02 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2563 ซึง่ มีกำาไรสุทธิจำานวน 127.09 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.52

2.ฐานะทางการเงิน

(พันบาท)

30 มิถุนายน 2564

31 ธันวาคม 2563

11,064,891

10,825,457

239,434

หนี ้สินรวม

5,714,689

5,333,604

381,085

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม

5,350,202

5,491,853

(141,651)

สินทรัพย์รวม

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำานวน 11,064.89 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากยอด ณ สิ ้นปี 2563 เป็ น
จำานวน 239.43 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มขึ ้น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำานวน 393.23 ล้ านบาท, ลูกหนี ้การค้ า ลดลง
จำานวน 53.99 ล้ านบาท, สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง จำานวน 39.52 ล้ านบาท
บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี ้สินรวม จำานวน 5,714.69 ล้ านบาท เพิม่ ขึน้ 381.09 ล้ านบาท เนือ่ งจากเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ ้นจำานวน 240.30 ล้ านบาท, เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน ลดลง 100.15
ล้ านบาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เพิ่มขึ ้น 191.30 ล้ านบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สำานักผู้อำานวยการ
โทรศัพท์ 052-134701
โทรสาร 052-134799

(นายแพทย์ดสุ ิต ศรี สกุล)
กรรมการผู้จดั การ

