
  

เลขท่ี CHG004/2563 
           27 กุมภาพนัธ์ 2563 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงินรวม ส าหรับไตรมาส 4 และปี 2562 
  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ค าอธิบายและวเิคราะห์งบการเงนิส าหรับไตรมาส 4 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2562 ดงัต่อไปน้ี     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 4   
ปี 2562 

ไตรมาส 4   
ปี 2561 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  1,328       1,139  189 17% 
รวมรายได้  1,334            1,144  190 17% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  974               819  155  19% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  186           184 2  1% 
ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ  134               112 22 20% 
ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)  0.0122        0.0102   

อัตรำก ำไรขั้นต้น 26.66% 28.09%   

อัตรำก ำไรสุทธิ 10% 10%    

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิในไตรมาส 4 ปี 2562 เป็นจ านวน 134 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 22 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 เม่ือเทียบไตรมาส 4 ปี 2561 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี 

การเตบิโตของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  

 

 

 

 ในไตรมาส 4 ปี 2562  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,328 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 189 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 17 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการเติบโตในกลุ่มผูป่้วย

ทัว่ไป ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 โดยแยกออกเป็นรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) เพ่ิมข้ึน 67 ลา้นบาท และรายไดจ้าก

กลุ่มผูป่้วยใน (IPD) เพ่ิมข้ึน  103 ลา้นบาท จากการเปิดให้บริการโรงพยาบาลแห่งใหม่ 2 แห่ง ในปี  2561 และการ

เข้ามารับบริการของลูกค้าท่ีเพ่ิมมากข้ึนในโรงพยาบาลเดิม ซ่ึงได้มีการขยายพ้ืนท่ีการให้บริการ และการเพ่ิม

ศกัยภาพในการให้บริการท่ีสูงข้ึน ดว้ยปัจจยัดงักล่าว จึงส่งผลให้รายไดก้ลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเติบโตสูงข้ึน 

 

 รายไดโ้ครงการประกนัสงัคมไตรมาส 4 ปี 2562 ลดลงร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561 เน่ืองจาก

บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบดา้นลบจากรายได ้Adj.RW > 2  ท าให้มีการตั้งประมาณการรายไดน้อ้ยกว่าท่ีเคยไดรั้บ 

 

 

 



  

 รายได้จากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ไตรมาส 4 ปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 52 เม่ือเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 

เน่ืองจากจ านวนเคสท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงทางภาครัฐไดมี้การปรับอตัราการจ่ายเงินของหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) จากเดิม 8,050 บาท/Adj.RW เป็น 8,250 บาท/Adj.RW ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2562 ส่งผลให้สถานการณ์

และทิศทางรายไดเ้ติบโตเพ่ิมข้ึน  
 

หน่วย : ล้านบาท 
ไตรมาส 4    

ปี 2562 
ไตรมาส 4    

ปี 2561 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 865.86  695.87  169.99  24% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 444.08  377.39 66.69 18% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 421.78 318.48 103.30  32% 

รายได้จากโครงการสวสัดิการภาครัฐ 462.22 443.23 18.99  4% 
โครงการประกนัสงัคม 361.23  376.70 (15.47) (4%) 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 100.99 66.53 34.46  52% 

รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,328.08 1,139.10 188.98 17% 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

 ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงจาก 28.09%  เป็น 26.66% ส่งผลให้อตัราก าไรสุทธิ

10%  ใกลเ้คียงกนัเม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561  สาเหตุหลกัมาจากการปรับลดรายได ้Adj.RW > 2 ส าหรับไตร

มาส 4 ปี 2562 ส่งผลให้อตัราตน้ทุนสูงข้ึน  

ค าอธิบายและวเิคราะห์งบการเงนิส าหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562   

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 ดงัต่อไปน้ี     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2562 ปี 2561 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  5,166      4,407  759 17% 
รวมรายได้  5,191            4,431  760  17% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  3,629            3,072  557 18% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  672             570 102  18% 
ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ  705              634 71 11% 
ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)  0.0641        0.0576   

อัตรำก ำไรขั้นต้น 29.75% 30.29%   

อัตรำก ำไรสุทธิ 14% 14%    
 



  

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิส าหรับปี 2562  เป็นจ านวน 705 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 71 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี 

การเตบิโตของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  

 

 

 

 

 ใน 2562  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 5,166 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 759 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัราการเติบโตร้อยละ 17 เม่ือเทียบกบัปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการเติบโตในกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

17 โดยแยกออกเป็นรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) เพ่ิมข้ึน 209 ลา้นบาท และรายได้จากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 

เพ่ิมข้ึน 271 ลา้นบาท จากการเปิดให้บริการโรงพยาบาลแห่งใหม่ 2 แห่ง ในปี  2561 และการเขา้มารับบริการของ

ลูกคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในโรงพยาบาลเดิม ซ่ึงไดมี้การขยายพ้ืนท่ีการให้บริการ และการเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการท่ี

สูงข้ึน 

 รายไดโ้ครงการประกนัสงัคมปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจาก 1) การรับเงินเร่ือง

คุณภาพการให้บริการและคุณภาพการรักษาท่ีมากกว่าท่ีตั้งประมาณการไวส้ าหรับงบคร่ึงแรกปี 2562 2) บริษทั

ไดรั้บเงินภาระเส่ียงงวดท่ี 12 ของปี 2561 ท่ีสูงกว่าประมาณการท่ีตั้งไว ้ รวมถึงมีการปรับเพ่ิมประมาณการใหม่

ส าหรับปี 2562 โดยอิงจากเงินรับปีงบประมาณ 2561 อีกทั้งในไตรมาส 3 ปี 2561 ท่ีเปรียบเทียบมีการปรับลดรายได้

ภาระเส่ียงจากผลการรับเงินภาระเส่ียงจริงปีงบประมาณ 2560 3) นอกจากน้ีรายไดเ้หมาหวัก็เพ่ิมมากข้ึนจากจ านวน

ผูป้ระกนัตนท่ีเติบโตข้ึน 4) อยา่งไรก็ตามในปี 2562 บริษทัไดป้รับลดรายไดป้ระกนัสงัคมส าหรับโรคท่ีมีค่าใชจ่้าย

สูง ( Adj.RW > 2) เน่ืองจากงบประมาณประจ าปี 2562 และปี 2561 ท่ีส านกังานประกนัสงัคมตั้งไวไ้ม่เพียงพอใน

การช าระค่าบริการทางการแพทยท่ี์ตั้งเบิกส าหรับไตรมาส 4  

  

 รายไดจ้ากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ในปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 46 เม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากจ านวนเคสท่ีเพ่ิม

มากข้ึน รวมถึงทางภาครัฐไดมี้การปรับอตัราการจ่ายเงินของหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามรายละเอียด

ดา้นล่าง ส่งผลให้สถานการณ์และทิศทางรายไดเ้ติบโตเพ่ิมข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

                

เดือน ปี 2562 ปี 2561 % การเปล่ียนแปลง 

มกราคม-กนัยายน 8,050 /AdjRW 6,000 /AdjRW 34.17% 

ตุลาคม-ธนัวาคม 8,250 /AdjRW 8,050 /AdjRW 2.48% 



  

หน่วย : ล้านบาท      ปี 2562       ปี 2561 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 3,234.34  2,754.77 479.57  17% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 1,653.59 1,444.71 208.88 14% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 1,580.75 1,310.06 270.69  21% 

รายได้จากโครงการสวสัดิการภาครัฐ 1,931.28 1,652.22 279.06  17% 
โครงการประกนัสงัคม 1,577.83 1,409.60 168.23 12% 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 353.45  242.62 110.83  46% 

รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 5,165.62 4,406.99 758.63 17% 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

 ในปี 2562 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงจาก 30.29% เป็น 29.75% ส่งผลให้อตัราก าไรสุทธิ 14%  เม่ือ

เทียบกบัปี 2561  สาเหตุหลกัมาจากการเปิดให้บริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ และโรงพยาบาลรวม

แพทยฉ์ะเชิงเทรา ซ่ึงในระยะแรกยงัไม่สามารถสร้างระดบัก าไรขั้นตน้ไดใ้นระดบัเดียวกนักบัโรงพยาบาลท่ีเปิด

ด าเนินการนานแล้ว จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา 2-3 ปีในการสร้างอตัราก าไรขั้นต้น รวมถึงมีการบนัทึกส ารอง

ผลประโยชน์พนกังานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง   
  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
หน่วย : ล้านบาท 

31 ธันวาคม
2562 

31 ธันวาคม
2561 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สินทรัพยร์วม  6,266 5,708 558               10% 

หน้ีสินรวม  2,370 1,965 405 21% 

ส่วนของผูถื้อหุ้น  3,895 3,743 152 4% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.61 0.52   
     

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 6,266 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 558 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับ
สินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยหลกัเป็นผลจาก 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ านวน 3 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทัฯ ซ่ึงไดอ้ธิบายในส่วนของงบกระแสเงินสด  

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 105 ลา้นบาทและรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับเพ่ิมข้ึน 19 

ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้เติบโตเพ่ิมข้ึน และงวดการรับช าระเงินจากส านกังานประกนัสงัคม 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 389 ลา้นบาท จากแผนการขยายโรงพยาบาลของกลุ่มบริษทัฯ  

โดยหลกัมาจากการซ้ือท่ีดิน การก่อสร้าง และปรับปรุงพ้ืนท่ีให้บริการของสถานพยาบาลในกลุ่ม 



  

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2562  จ านวน 2,370 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 405 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีสาเหตุหลกัมาจาก 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 290 ลา้นบาท 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 41 ลา้นบาท  

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 27 ลา้นบาท 

 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 41 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2562  มีจ านวน 3,895 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 152 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามผลก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE Ratio) อยู่ท่ี 0.61 เท่ายงัเป็นอตัราส่วนท่ีต ่า สะทอ้นให้เห็นถึง

ความสามารถในการก่อหน้ีเพ่ือขยายกิจการไดอี้กสูงมาก และยงัเป็นไปตามแผนการขยายของบริษทัฯ 

งบกระแสเงนิสด 
หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2562 ปี 2561 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 974 695 279 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (757) (667) 90 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ป) กิจกรรมจดัหาเงิน (220) 29 (249) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (3) 57 (60) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 471 414 57 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 468 471 (3) 

 

 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 974 ล้านบาท เทียบกบัปี 2561 เพ่ิมข้ึน 

279 ลา้นบาท ตามผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการ

ลงทุนในปี 2562 จ านวน 757 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 จ านวน 667 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 90 ล้านบาท มาจาก

แผนการลงทุนและการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ในส่วนกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปเพ่ิมข้ึน 249 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือใช้

ในการลงทุนขยายโรงพยาบาลและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

                               (นายก าพล พลสัสินทร์) 
                                    ประธานกรรมการบริหาร 


