ที่ 23/2564
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
เรือ
่ ง
เรียน

ี้ จงผลดาเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2564
ชแ
กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ี้ จงผลการดาเนินงานตามงบการเงิน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ขอชแ
ิ้ สุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่
ระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะของบริษัทฯ สน
ผ่ า นการสอบทานแล ว้ โดยบริษั ทมีก าไรสุท ธิ 191.90 ล า้ นบาท เพิ่ม ขึ้น 41.68 % เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี กอ
่ น ดังนี้
1. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได ้รวม 1,679.43
ล ้านบาทหรือลดลงร ้อยละ 1.55 ซงึ่ มีสาเหตุมาจาก
1.1 รายได ้รวมของบริษัท แยกเป็ นรายได ้จากแต่ละแห่งดังนี้
- บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
ี งใหม่รามธุรกิจ
- บมจ. เชย
การแพทย์
์ น
- บจก. ปริ๊ นสต
ั ้ พาร์ค สวีท
- บจก. บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์
รวม

จานวน
จานวน

638.358
973.21

ล ้านบาท
ล ้านบาท

จานวน
จานวน

24.34
43.80
1,679.43

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท

1.2 บริษั ทมีเ งิน ปั น ผลรั บ ในปี นี้จ านวน 55.55 ล ้านบาทเพิ่ม ขึน
้ จากปี ก่อ น จ านวน
13.03 ล ้านบาทคิดเป็ นร ้อยละ 30.64
1.3 ในปี 2564 บริษัทมีกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนจานวน 17.66 ล ้านบาทและผล
ิ ทรัพย์ทางการเงินอีกจานวน 72.96 ล ้านบาท
กาไรจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสน
1.4 รายได ้อืน
่ ๆ จานวน 25.38 ล ้านบาทลดลงจากปี กอ
่ นร ้อยละ 2.22
2. ค่าใชจ่้ ายของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้
หน่วย : ล ้านบาท
ปี 2564
ปี 2563
ต ้นทุนในการรักษาพยาบาล
1,105.53
1,158.02
ต ้นทุนค่าเชา่ และค่าบริการ
19.82
24.82
ค่าใชจ่้ ายในการบริการและบริหาร
222.67
248.10
ต ้นทุนทางการเงิน
49.95
54.88
ั สว่ นต ้นทุนในการรักษาพยาบาล / รายได ้จากการ
สด
75.04%
71.99%
รักษาพยาบาล
ั สว่ นค่าใชจ่้ ายในการบริหาร / รายได ้จากการ
สด
15.11%
15.42%
รักษาพยาบาล

ต ้นทุนในการรักษาพยาบาลรวมเมือ
่ เทียบกับรายได ้จากการรักษาพยาบาลรวมจะสูงกว่าปี
ก่อน 3.05% แต่ค่าใชจ่้ ายในการบริการและบริหารรวมเมือ
่ เทียบกับรายได ้จากการรักษาพบา
ี งใหม่
บาลรวมจะลดลงเล็กน ้อย 0.31% เนื่องจากต ้นทุน ในการรักษาพยาบาลชองบริษัท เชย
้
รามธุรกิจการแพทย์ จากัด (มหาชน) สูงกว่าแต่คา่ ใชจ่ายในการบริการและบริหารตา่ กว่า ดังนี้
ั สว่ นต ้นทุนในการรักษาพยาบาล / รายได ้จากการ
สด
รักษาพยาบาล
ั สว่ นค่ใชจ่้ ายในการบริหาร / รายได ้จากการรักษาพยาบาล
สด

วิภาวดี
72.92%

ี งใหม่รามฯ
เชย
76.27%

18.76%

13.35%

3. บริษัทมีสว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบรัษัทร่วม จานวน 0.76 ล ้านบาท ลดลง
จากปี กอ
่ นจานวน 30.86 ล ้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล ้านบาท
ปี 2564
ปี 2563
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จากัด
0.67
30.31
บริษัท ทิพยบดินทร์ จากัด
(9.42)
(3.72)
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จากัด
0.78
0.88
บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จากัด
2.52
2.02
บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จากัด
4.69
0.61
รวม
(0.76)
30.10
4. บริษัทมีก าไรสุทธิเพิม
่ ขึน
้ 41.68 % (งบการเงินเฉพาะกิจการลดลง 0.10 %)
เนือ
่ งจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ทาให ้ผู ้มาใช ้
บริก ารลดลงมากกว่า ปี ก่อ น แต่บ ริษั ทมีก าไรจากการจ าหน่ า ยเงินลงทุน และก าไรจากการวัด
ิ ทรัพย์ทางการเงินรวม90.61 ล ้านบาท
มูลค่ายุตธิ รรมของสน
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ั สท
ิ ธิ์ วิรย
(นายชย
ิ ะเมตตากุล)
ประธานกรรมการบริหาร

