
 

ที ่  12/2566 

 

วันที ่27 กมุภาพันธ ์2566 

 

เรือ่ง ชีแ้จงผลด าเนนิงาน ปี 2565   

 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ  

         ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษัิท โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวมและงบ

การเงนิประจ าปีเฉพาะของบรษัิทฯ สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 ทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ โดย

บรษัิทมกี าไรสทุธ ิ1,323.19 ลา้นบาท ลดลง 26.69 % เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่น ดังนี ้

1. บรษัิท โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย มรีายไดร้วม 9,029.98 ลา้น

บาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.11 ซึง่มสีาเหตมุาจาก 

    1.1 รายไดร้วมของบรษัิท แยกเป็นรายไดจ้ากแตล่ะแหง่ดังนี้ 

          - บมจ.โรงพยาบาลวภิาวด ี               จ านวน   3,450.88       ลา้นบาท 

          - บมจ.เชยีงใหมร่ามธรุกจิการแพทย ์    จ านวน   5,351.38        ลา้นบาท 

          - บจก. ปริ๊นสต์ัน้ พารค์ สวที              จ านวน       23.99        ลา้นบาท 

          - บจก. บวิตี ้ดไีซน ์ เซน็เตอร ์            จ านวน      134.56       ลา้นบาท 

          - บจก. ว ีพรซีชิัน่                             จ านวน        69.17      ลา้นบาท 

          - บจก. เมดกิา้ บางกอก คลนีคิ             จ านวน           .002    ลา้นบาท 

                              รวม                                     9,029.98        ลา้นบาท 

  1.2  บรษัิทมเีงนิปันผลรับในปี 2565 จ านวน 375.97 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ปีก่อน จ านวน 33.54 

ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 9.79 จากการลงทนุในตราสารทนุ 

  1.3  ในปี 2565 บรษัิทมขีาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนจ านวน 62.40 ลา้นบาท ขาดทุน

จากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยจ านวน 14.91 ลา้นบาทและผลขาดทนุจากการวัดมลูค่ายตุธิรรมของ

สนิทรัพยท์างการเงนิอกีจ านวน 37.83 ลา้นบาท 

  1.4   รายไดอ้ืน่ๆ จ านวน 119.08 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปีกอ่นรอ้ยละ 10.57  

          2. คา่ใชจ้า่ยของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย มดีังนี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2565 ปี 2564 

ตน้ทนุในการรักษาพยาบาล 5,839.11 5,142.82 

ตน้ทนุคา่เชา่และคา่บรกิาร 37.33 36.41 

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิาร 1,089.15 934.88 

ตน้ทนุทางการเงนิ 244.81 206.04 

   

สดัสว่นตน้ทนุในการรักษาพยาบาล / รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 68.37% 70.35% 

สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร / รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 12.75% 12.79% 

 

 

 

 



ตน้ทุนในการรักษาพยาบาลรวมเมือ่เทยีบกับรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลรวมจะต ่ากว่าปีก่อน 

1.98% และคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิารรวมเมือ่เทยีบกบัรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลรวมจะลดลง 

0.04% เนือ่งจากตน้ทนุในการรักษาพยาบาล ของบรษัิท เชยีงใหมร่ามธุรกจิการแพทย ์จ ากัด (มหาชน) 

ยงัอยูใ่นอตัราทีส่งู แตค่า่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิารของบรษัิท เชยีงใหมร่ามธุรกจิการแพทย ์จ ากัด 

(มหาชน) อยูใ่นอตัราทีต่ ่ากวา่ ดังนี ้ 

 

 

 วภิาวด ี เชยีงใหมร่ามฯ 

สดัสว่นตน้ทนุในการรักษาพยาบาล / รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 62.66% 72.87% 

สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร / รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 13.04% 12.64% 

 

3. ในปี 2565 บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม จ านวน 135.71 ลา้นบาท ลดลง

จากปีกอ่นทีก่ าไรจ านวน 721.69 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2565 ปี 2564 

บรษัิท  โรงพยาบาลวภิาราม จ ากดั 124.98 672.76 

บรษัิท  ทพิยบดนิทร ์จ ากดั (29.53) (3.72) 

บรษัิท โรงพยาบาลบางโพ จ ากดั 22.22 40.70 

บรษัิท โรงพยาบาลเขลางคน์คร จ ากดั 14.38 3.41 

บรษัิท  โรงพยาบาลพะวอ จ ากดั   8.45 8.54 

บรษัิท วัชรศริเิวช  จ ากดั (4.79) -0- 

               รวม 135.71 721.69 

 

4. บรษัิทมกี าไรสทุธลิดลง 26.69 % (งบการเงนิเฉพาะกจิการเพิม่ขึน้ 29.01 %) เนื่องจาก

บรษัิทยังมรีายไดจ้ากการรักษาผุป่้วยจาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 และรายไดเ้พิม่ขึน้จาการ

ใหบ้รกิารฉีดวัคซนีป้องกันไวรัสโคโรนา-19 แต่บรษัิทร่วมทีใ่หก้ารรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 มจี านวนผูม้าใชบ้รกิารลดลงมากจากปีกอ่น   

 

          จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

                                                  

 

      (นายชยัสทิธิ ์วริยิะเมตตากลุ) 

         ประธานกรรมการบรหิาร 


