ที่ 50/2565
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
เรือ
่ ง

้ จงผลดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2565
ชีแ

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

้ จงผลการดาเนินงานตามงบการเงินระหว่าง
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ขอชีแ
้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2565 ทีผ
กาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะของบริษัทฯ สิน
่ ่านการสอบ
ทานแล ้ว โดยบริษัทมีกาไรสุทธิ 316.46 ล ้านบาท ลดลง 51.36 % เมือ
่ เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี กอ
่ น ดังนี้
1. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได ้รวม 2,230.28 ล ้านบาท
หรือเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 12.51 ซึง่ มีสาเหตุมาจาก
1.1 รายได ้รวมของบริษัท แยกเป็ นรายได ้จากแต่ละแห่งดังนี้
- บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี
จานวน
852.02
ล ้านบาท
- บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
จานวน 1,321.27
ล ้านบาท
- บจก. บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์
จานวน
36.46
ล ้านบาท
ิ น
ั่
- บจก. วี พรีซช
จานวน
20.53
ล ้านบาท
รวม
2,230.28
ล ้านบาท
1.2 บริษัทมีเงินปั นผลรับในปี ไตรมาสที่ 3 นีจ
้ านวน 87.81 ล ้านบาทเพิม
่ ขึน
้ จากปี ก่อน จานวน
37.50 ล ้านบาทคิดเป็ นร ้อยละ 74.54
1.3 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 บริษัทมีขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุนจานวน 43.47 ล ้าน
บาทและผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินอีกจานวน 34.67 ล ้านบาท
1.4 รายได ้อืน
่ ๆ จานวน 27.55 ล ้านบาทเพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ นร ้อยละ 43.86
2. ค่าใช ้จ่ายของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้
หน่วย : ล ้านบาท
ไตรมาส 3/65
ไตรมาส 3/64
ต ้นทุนในการรักษาพยาบาล
1,422.95
1,248.13
ต ้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
10.76
11.64
ค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริหาร
264.50
232.50
ต ้นทุนทางการเงิน
61.60
52.67
สัดส่วนต ้นทุนในการรักษาพยาบาล / รายได ้จากการรักษาพยาบาล
สัดส่วนค่าใช ้จ่ายในการบริหาร / รายได ้จากการรักษาพยาบาล

66.03%
12.27%

65.86%
12.27%

ต ้นทุนในการรักษาพยาบาลรวมเมือ
่ เทียบกับรายได ้จากการรักษาพยาบาลรวมจะสูงกว่าปี ก่อน
เล็กน ้อย 0.17% แต่คา่ ใช ้จ่ายในการบริการและบริหารรวมเมือ
่ เทียบกับรายได ้จากการรักษาพยาบาลรวม
จะเท่ากัน 12.27% เนือ
่ งจากต ้นทุนในการรักษาพยาบาลของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จากัด
(มหาชน) ยังอยูใ่ นอัตราทีส
่ งู กว่า ดังนี้

สัดส่วนต ้นทุนในการรักษาพยาบาล / รายได ้จากการรักษาพยาบาล
สัดส่วนค่าใช ้จ่ายในการบริหาร / รายได ้จากการรักษาพยาบาล

วิภาวดี
53.05%
12.05%

เชียงใหม่รามฯ
74.80%
12.00%

3. ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 บริษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จานวน 62.94 ล ้าน
บาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี กอ
่ นทีก
่ าไรจานวน 407.63 ล ้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล ้านบาท
ไตรมาส 3/65
ไตรมาส 3/64
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จากัด
42.29
394.00
บริษัท ทิพยบดินทร์ จากัด
(0.87)
(1.33)
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จากัด
7.65
7.59
บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จากัด
7.42
0.50
บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จากัด
7.87
6.87
บริษัท วัชรศิรเิ วช จากัด
(1.43)
-0รวม
62.94
407.63

4. บริษัทมีกาไรสุทธิลดลง 51.36 % (งบการเงินเฉพาะกิจการเพิม
่ ขึน
้ 40.34 %) เนื่องจากใน
ไตรมาสนี้ บริษัท บริษัทย่อ ย และบริษัท ร่ว มมีป ริม าณการให ้การรัก ษาพยาบาลแก่ผู ้ป่ วยจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ลดลงเมือ
่ เทียบกับปี ก่อน และส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมลดลง 344.69 ล ้านบาท
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ วิรย
ิ ะเมตตากุล)
ประธานกรรมการบริหาร

