ที่ 8/2565
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่ อง

ชี ้แจงผลดาเนินงาน ปี 2564

เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมและงบ
การเงินประจาปี เฉพาะของบริษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ ว โดยบริ ษัทมี
กาไรสุทธิ 1,805.05 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 287.79 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ดังนี ้
1. บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวม 7,873.84 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.84 ซึง่ มีสาเหตุมาจาก
1.1 รายได้ รวมของบริษัท แยกเป็ นรายได้ จากแต่ละแห่งดังนี ้
- บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี

จานวน 3,377.72

ล้ านบาท

- บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

จานวน 4,311.79

ล้ านบาท

- บจก. ปริ๊นส์ตนั ้ พาร์ ค สวีท

จานวน

22.75

ล้ านบาท

- บจก. บิวตี ้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์

จานวน

153.03

ล้ านบาท

- บจก. วี พรี ซิชนั่

จานวน

8.55

ล้ านบาท

7,873.84

ล้ านบาท

รวม

1.2 บริษัทมีเงินปั นผลรับในปี 2564 จานวน 342.43 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นปี ก่อน จานวน 150.34 ล้ าน
บาทคิดเป็ นร้ อยละ 78.27 จากการลงทุนในตราสารทุนที่เพิ่มขึ ้น
1.3 ในปี 2564 บริ ษัทมีกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนจานวน 20.65 ล้ านบาทและผลกาไรจาก
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินอีกจานวน 2.33 ล้ านบาท
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1.4 รายได้ อื่นๆ จานวน 111.90 ล้ านบาทลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 8.06
2. ค่าใช้ จา่ ยของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงั นี ้
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2564

ปี 2563

ต้ นทุนในการรักษาพยาบาล

5,142.82

4,406.04

ต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริการ

76.04

79.85

ค่าใช้ จา่ ยในการบริการและบริหาร

946.31

925.04

ต้ นทุนทางการเงิน

220.78

202.72

สัดส่วนต้ นทุนในการรักษาพยาบาล / รายได้ จากการรักษาพยาบาล

70.35%

74.56%

สัดส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร / รายได้ จากการรักษาพยาบาล

12.95%

15.65%

ต้ นทุนในการรักษาพยาบาลรวมเมื่อเทียบกับรายได้ จากการรักษาพยาบาลรวมจะต่ากว่าปี ก่อน
4.21% และค่าใช้ จ่ายในการบริ การและบริ หารรวมเมื่อเทียบกับรายได้ จากการรักษาพยาบาลรวมจะลดลง
2.70% เนื่องจากต้ นทุนในการรักษาพยาบาล ของบริ ษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จากัด (มหาชน) ยัง
อยู่ในอัตราที่สูง แต่ค่าใช้ จ่ายในการบริ การและบริ หารของบริ ษัท เชียงใหม่รามธุ รกิ จ การแพทย์ จากั ด
(มหาชน) อยูใ่ นอัตราที่ลดลง ดังนี ้
วิภาวดี

เชียงใหม่ รามฯ

สัดส่วนต้ นทุนในการรักษาพยาบาล / รายได้ จากการรักษาพยาบาล

62.57%

77.64%

สัดส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร / รายได้ จากการรักษาพยาบาล

13.45%

12.61%
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3. ในปี 2564 บริ ษัทมีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม จานวน 721.69 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากปี ก่อนที่ขาดทุนจานวน 784.04 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2564
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จากัด

ปี 2563

672.76

(20.08)

บริษัท ทิพยบดินทร์ จากัด

(3.72)

(49.60)

บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จากัด

40.70

6.20

บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จากัด

3.41

6.62

บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จากัด

8.54

(5.49)

721.69

(62.35)

รวม

4. บริษัทมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 287.79 % (งบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ ้น 58.16 %) เนื่องจากบริ ษัท
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้ การรักษาพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 (COVID19) ทาให้ ผ้ มู าใช้ บริการเพิ่มขึ ้นมากกว่าปี ก่อน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานกรรมการบริหาร
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