
  

เลขท่ี CHG 010/2563 
        15 พฤษภาคม 2563 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงินรวม ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 
  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ค าอธิบายและวเิคราะห์งบการเงนิส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากดั (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2563 ดงัต่อไปน้ี     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 1   
ปี 2563 

ไตรมาส 1   
ปี 2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลีย่นแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  1,317.2  1,228.3  88.9 7% 
รวมรายได้  1,321.6  1,232.0  89.6 7% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  931.1  853.4  77.7  9% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  154.0  154.3 (0.3)  0% 
ก าไรสุทธิส่วนของบริษทัฯ  186.5  179.3 7.2 4% 
ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)  0.0170        0.0163   

อัตรำก ำไรขั้นต้น 29.31% 30.53%   

อัตรำก ำไรสุทธิ 14% 15%    

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นจ านวน 186 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 เม่ือเทียบไตรมาส 1 ปี 2562 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี  

การเตบิโตของรายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

 

 

 

 ในไตรมาส 1 ปี 2563  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,317 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 89 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562  
 

 รายไดใ้นกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปไตรมาส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 โดยแยกออกเป็นรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก 

(OPD) เพ่ิมข้ึน 20 ลา้นบาท และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) เพ่ิมข้ึน  30 ลา้นบาท จากรายไดท่ี้เพ่ิมสูงข้ึนของ

โรงพยาบาลแห่งใหม่ทั้ง 2 แห่ง อยา่งไรกต็าม การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 และมาตรการการควบคุมและ

ป้องกนัการระบาดของรัฐบาลมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัฯ ในช่วงปลายไตรมาสน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 รายไดโ้ครงการประกนัสงัคมไตรมาส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 
เน่ืองจาก รายไดเ้หมาหวัท่ีมีการปรับอตัราค่าเหมาหวัเพ่ิมข้ึน 9% จาก 1,500 เป็น 1,640 ต่อคน/ปี เม่ือวนัท่ี 1 
มกราคม 2563  การเติบโตข้ึนของจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีเลือกบตัรของกลุ่ม CHG และการตั้งประมาณการรายได้
ภาระเส่ียงส าหรับปี งบประมาณ 2563 
 รายไดจ้ากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ไตรมาส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 เน่ืองจาก

การปรับอตัราการจ่ายเงินของหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จากเดิม 8,050 บาท/Adj.RW เป็น 8,250 บาท/

Adj.RW มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 
ไตรมาส 1    

ปี 2563 
ไตรมาส 1    

ปี 2562 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 812.8 762.9  49.9  7% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 412.4  392.1 20.3 5% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 400.4 370.8 29.6  8% 

รายได้จากโครงการสวสัดกิารภาครัฐ 504.4 465.4 39.0 8% 
โครงการประกนัสงัคม 426.9  389.2 37.7 10% 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 77.5 76.2 1.3  2% 

รวมรายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 1,317.2 1,228.3 88.9 7% 
 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

 ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงจาก 31%  เป็น 29% ส่งผลใหอ้ตัราก าไรสุทธิลดลง
จาก 15% เป็น 14% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562  สาเหตุหลกัมาจาก อตัราตน้ทุนต่อยอดขายไตรมาส 1 ปี 2563  
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 2562 เลก็นอ้ย เป็นผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ท่ีท าใหผู้รั้บบริการ ทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติลดการเขา้รับบริการ โดยเร่ิมไดรั้บผลกระทบในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2563   
  

 ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัฯ มีอตัราก าไรสุทธิ จ านวน 187 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา                     

ร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 ตามผลของอตัราตน้ทุนท่ีสูงข้ึน 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
หน่วย : ล้านบาท 

31 มนีาคม
2563 

31 ธันวาคม
2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

สินทรัพยร์วม  6,423 6,266 157                 3% 
หน้ีสินรวม  2,354 2,370 (16) (1%) 
ส่วนของผูถื้อหุน้  4,069 3,896 173 4% 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.58 0.61   
     



  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 6,423 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 157 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัสินทรัพย์
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยหลกัเป็นผลจาก  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนจ านวน 95 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงไดอ้ธิบายในส่วนของงบกระแสเงินสด  

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 56 ลา้นบาทและรายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับเพ่ิมข้ึน 86 

ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้เติบโตเพ่ิมข้ึน และงวดการรับช าระเงินจากส านกังานประกนัสงัคม 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 70 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยมีการจดัประเภทของ

รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บางรายการเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประมาณ 45 ลา้นบาท ทั้งน้ียงั

ลดลงจากค่าเส่ือมราคาท่ีมากกวา่การซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมเติมในไตรมาสน้ี 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 74 ลา้นบาท สืบเน่ืองมาจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 2,354 ลา้นบาท ลดลง 16 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัหน้ีสิน

รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มีสาเหตุหลกัมาจาก 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 41 ลา้นบาท จากการช าระเจา้หน้ีตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 36 ลา้นบาท ผลจากก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 25 ลา้นบาท จากผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 31 ลา้นบาท จากการช าระเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ย 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  มีจ านวน 4,069 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 173 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ตามผลก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 

 

 

 

 



  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (DE Ratio) อยู่ท่ี 0.58 เท่ายงัเป็นอตัราส่วนท่ีต ่า สะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ความสามารถในการก่อหน้ีเพ่ือขยายกิจการไดอี้กสูงมาก และยงัเป็นไปตามแผนการขยายของบริษทัฯ 

งบกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 1    
ปี 2563 

ไตรมาส 1    
ปี 2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 228.3 176.5 51.8 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (97.8) (195.6) (97.8) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ป) กิจกรรมจดัหาเงิน (35.1) 67.7 (102.8) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 95.4 48.5 46.9 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 467.6 470.6 (3.0) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 563.0 519.2 43.8 

 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัฯ มีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 228 ลา้นบาท เทียบกบัไตร

มาส 1 ปี 2562 เพ่ิมข้ึน 52 ลา้นบาท ตามผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ในส่วนของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ

ในกิจกรรมการลงทุนในไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 98 ลา้นบาท เทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 จ านวน 196 ลา้นบาท             

ซ่ึงลดลง 98 ลา้นบาท สืบเน่ืองมาจากในปีก่อน มีการเปิดใหบ้ริการเต็มรูปแบบของ 2 โรงพยาบาลแห่งใหม่ ท าใหมี้

แผนการลงทุนและซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยค่์อนขา้งมาก ส่วนในปีปัจจุบนัมีการจดัซ้ืออุปกรณ์และ

เคร่ืองมือทางการแพทยเ์พ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการรักษาของโรงพยาบาล และในส่วนกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจ านวน 35 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีใชไ้ป

กบัการลงทุนขยายโรงพยาบาล 

จงึเรียนมาเพือ่ทราบ 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                               (นายก าพล พลสัสินทร์) 
                                    ประธานกรรมการบริหาร 


