
  

เลขท่ี CHG 017/2563 
       14 สิงหาคม 2563 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงินรวม ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 
  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ค ำอธิบำยและวเิครำะห์งบกำรเงนิส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2563  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2563 ส าหรับงวด     

3 เดือน ดงัต่อไปน้ี     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งวด 3 เดือน   
ปี 2563 

งวด 3 เดือน   
ปี 2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลีย่นแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,145.53  1,178.56  (33) (3%) 
รวมรำยได้ 1,149.29 1,185.79  (37) (3%) 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 813.18  866.06  (53)  (6%) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 141.17  164.99   (24) (14%) 
ก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัฯ 154.83  122.88 32 26% 
ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.0140  0.0112    

อัตรำก ำไรขั้นต้น 29.01% 26.52%   

อัตรำก ำไรสุทธิ 13% 10%    

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นจ านวน 154.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 32 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26 เม่ือเทียบไตรมาส 2 ปี 2562 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี 
รำยได้จำกกำรประกอบกจิกำรโรงพยำบำล  

 ในไตรมาส 2 ปี 2563  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,145.53 ลา้นบาท ลดลง 33 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562  

 รายไดใ้นกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป ไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลงร้อยละ 15 โดยแยกออกเป็นรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก 

(OPD) ลดลง 64.99 ลา้นบาท และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) ลดลง 46.14 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ COVID-19  ท่ีระบาดในช่วงตน้ กพ.2563 ท่ีผา่นมา ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องผูป่้วย A-Class เป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มต่างชาติท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปิดน่านฟ้า ส่งผลให้ยอดรายไดจ้ากผูป่้วยต่างชาติ

ลดลง โดยในช่วงท่ีสถานการณ์โรคระบาดรุนแรงข้ึน ทางภาครัฐไดอ้อกมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปิดพ้ืนท่ี

บางแห่งท่ีเป็นจุดเส่ียงหรือก าหนดระยะเวลาหา้มออกนอกบา้นในยามวิกาล รวมถึงทางโรงพยาบาลเองก็ยงัรณรงค์



  

ใหห้ลีกเล่ียงการเขา้พ้ืนท่ีสถานพยาบาลหากไม่มีจ าเป็นเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบ

การเขา้ใชบ้ริการของคนไขเ้ป็นอยา่งมาก 

 รายไดโ้ครงการประกนัสังคมไตรมาส 2 ปี 2563 เติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17 จากไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีผ่านมา   

จากการท่ีส านักงานประกันสังคมประกาศปรับอตัราค่าเหมาหัวเพ่ิมข้ึน 9% หรือประมาณ 140 บาทต่อคน/ปี                        

จาก 1,500 บาท เป็น 1,640 บาท ต่อคน/ปี ซ่ึงมีผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 นอกจากน้ีในส่วนของรายไดค่้าบริการ

ทางการแพทยภ์าระเส่ียงก็เพ่ิมข้ึนจากวิธีการค านวณการตั้งประมาณการใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการ

จ่ายเงินรูปแบบใหม่ของส านักงานประกนัสังคมเม่ือตน้ปีท่ีผ่านมาเช่นกนั โดยในส่วนของรายไดค่้าบริการทาง

การแพทยส์ าหรับผูป่้วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง (RW) ในปีน้ี ไม่มียอดผลกระทบดา้นลบเหมือนปี 2562 ท่ีไดมี้การ

ปรับลดรายไดล้ง เกิดจากผลต่างในการรับเงินของงวด ไตรมาส 4 ปี 2561 ซ่ึงส่งผลใหก้ระทบต่อรายไดใ้นดา้นลบ

ถึง 25 ลา้นบาท  

 รายได้จากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ไตรมาส 2 ปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21 เม่ือเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 

เน่ืองจากจ านวนเคสท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงทางภาครัฐไดมี้การปรับอตัราการจ่ายเงินของหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) จากเดิม 8,050 บาท/Adj.RW เป็น 8,250 บาท/Adj.RW มีผล 1 ตุลาคม 2562 และ 8,750 บาท/Adj.RW มีผล

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ไตรมำส 2    
ปี 2563 

ไตรมำส 2    
ปี 2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 617.89 729.02  (111.13)  (15%) 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 315.28  380.27  (64.99) (17%) 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 302.61 348.75 (46.14)  (13%) 

รำยได้จำกโครงกำรสวสัดกิำรภำครัฐ 527.64 449.54 78.10  17% 
โครงการประกนัสงัคม 426.07  365.32  60.75 17% 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 101.57  84.22  17.35  21% 

รวมรำยได้จำกกำรประกอบกจิกำรโรงพยำบำล 1,145.53 1,178.56 (33.03) (3%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน ปี 2563 ปี 2562 % การเปล่ียนแปลง 

เมษายน-พฤษภาคม 8,250 /AdjRW 8,050 /AdjRW 2% 

มิถุนายน 8,750 /AdjRW 8,050 /AdjRW 9% 



  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจาก 26.52% เป็น 29.01% ส่งผลใหอ้ตัราก าไรสุทธิ

เพ่ิมข้ึนจาก 10% เป็น 13% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562  สาเหตุหลกัมาจากมีการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีเขม้งวด

ข้ึน  ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท่ี้ลดลงจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 154.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 32 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 26 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ตามผลของอตัราตน้ทุนท่ีลดลง 

 

ค ำอธิบำยและวเิครำะห์งบกำรเงนิส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2563  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส  2 ปี 2563 ส าหรับงวด       
6 เดือน  ดงัต่อไปน้ี     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งวด 6 เดือน   
ปี 2563 

งวด 6 เดือน      
ปี 2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลีย่นแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  2,462.76  2,406.91  56 2% 
รวมรำยได้  2,470.93  2,417.83  53  2% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  1,744.31  1,719.43  25  1% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  295.21  319.33  (24)  (8%) 
ก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัฯ  341.31  302.12 39 13% 
ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)  0.0310  0.0275   

อัตรำก ำไรขั้นต้น 29.17% 28.56%   

อัตรำก ำไรสุทธิ 14% 12%    
 

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นจ านวน 341.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 39 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัราเติบโตร้อยละ 13 เม่ือเทียบไตรมาส 2 ปี 2562 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี  

 

รำยได้จำกกำรประกอบกจิกำรโรงพยำบำล  

 ในไตรมาส 2 ปี 2563  บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,462.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน          

56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562  

 รายไดใ้นกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป ลดลงร้อยละ 4 โดยแยกออกเป็นรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) ลดลง 44.63 

ลา้นบาท และรายได้จากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) ลดลง 16.69 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19  ท่ีระบาดในช่วงต้น กพ.2563 ท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผูป่้วย A-Class เป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะในกลุ่มต่างชาติท่ีได้รับผลกระทบจากการปิดน่านฟ้า ส่งผลให้ยอดรายได้จากผูป่้วยต่างชาติลดลง        



  

โดยในช่วงท่ีสถานการณ์โรคระบาดรุนแรงข้ึน ทางภาครัฐไดอ้อกมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปิดพ้ืนท่ีบางแห่ง

ท่ีเป็นจุดเส่ียงหรือก าหนดระยะเวลาห้ามออกนอกบา้นในยามวิกาล รวมถึงทางโรงพยาบาลเองก็ยงัรณรงค์ให้

หลีกเล่ียงการเขา้พ้ืนท่ีสถานพยาบาลหากไม่มีจ าเป็นเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบ

การเขา้ใชบ้ริการของคนไขเ้ป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม การเปิดด าเนินการเต็มรูปแบบของโรงพยาบาลใหม่ทั้ง

สองแห่ง กส็ามารถขยายฐานลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน 

 รายไดโ้ครงการประกนัสังคมไตรมาส 2 ปี 2563 เติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 จากไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีผ่านมา   

จากการท่ีส านักงานประกันสังคมประกาศปรับอตัราค่าเหมาหัวเพ่ิมข้ึน 9% หรือประมาณ 140 บาทต่อคน/ปี                  

จาก 1,500 บาท เป็น 1,640 บาท ต่อคน/ปี ซ่ึงมีผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 นอกจากน้ีในส่วนของรายไดค่้าบริการ

ทางการแพทยภ์าระเส่ียงก็เพ่ิมข้ึนจากวิธีการค านวณการตั้งประมาณการใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการ

จ่ายเงินรูปแบบใหม่ของส านักงานประกนัสังคมเม่ือตน้ปีท่ีผ่านมาเช่นกนั โดยในส่วนของรายไดค่้าบริการทาง

การแพทยส์ าหรับผูป่้วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง (RW) ในปีน้ี ไม่มียอดผลกระทบดา้นลบเหมือนปี 2562 ท่ีไดมี้การ

ปรับลดรายไดล้ง เกิดจากผลต่างในการรับเงินของงวด ไตรมาส 4 ปี 2561 ซ่ึงส่งผลใหก้ระทบต่อรายไดใ้นดา้นลบ

ถึง 25 ลา้นบาท  

 รายได้จากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ไตรมาส 2 ปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 เม่ือเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 

เน่ืองจากเน่ืองจากจ านวนเคสท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงทางภาครัฐไดมี้การปรับอตัราการจ่ายเงินของหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) จากเดิม 8,050 บาท/Adj.RW เป็น 8,250 บาท/Adj.RW มีผล 1 ตุลาคม 2562 และ 8,750 บาท/

Adj.RW มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

หน่วย : ล้ำนบำท 
งวด 6 เดือน      
ปี 2563 

งวด 6 เดือน      
ปี 2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 1,430.70  1,492.02  (61.32)  (4%) 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 727.64 772.27 (44.63) (6%) 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 703.06 719.75 (16.69)  (2%) 

รำยได้จำกโครงกำรสวสัดกิำรภำครัฐ 1,032.06 914.54 117.52  13% 
โครงการประกนัสงัคม 852.98 754.32 98.66 13% 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 179.08  160.22  18.86  12% 

รวมรำยได้จำกกำรประกอบกจิกำรโรงพยำบำล 2,462.76 2,406.56 56.21 2% 
 

 

 

เดือน ปี 2563 ปี 2562 % การเปล่ียนแปลง 

มกราคม-พฤษภาคม 8,250 /AdjRW 8,050 /AdjRW 2% 

มิถุนายน 8,750 /AdjRW 8,050 /AdjRW 9% 



  

 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจาก 28.56% เป็น 29.17% ส่งผลใหอ้ตัราก าไรสุทธิ

เพ่ิมข้ึนจาก 12% เป็น 14% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากมีการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีเขม้งวด

ข้ึน ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท่ี้ลดลงจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 341.31 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 39 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา                     

ร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ตามผลของอตัราตน้ทุนท่ีลดลง 

 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

30 มถุินำยน
2563 

31 ธันวำคม
2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

สินทรัพยร์วม  6,348   6,266  82 1.3% 
หน้ีสินรวม  2,465   2,370  95 4% 
ส่วนของผูถื้อหุน้  3,883   3,896  (13) (0.3%) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.63 0.61   

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 6,348 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 82 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัสินทรัพย ์
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยหลกัเป็นผลจาก 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน จ านวน 219 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงไดอ้ธิบายในส่วนของงบกระแสเงินสด  

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 118 ลา้นบาทและรายได้ค่าบริการทางการแพทยค์า้งรับเพ่ิมข้ึน          

17 ล้านบาท แปรผันไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้และงวดการรับช าระเงินจากส านักงาน

ประกนัสงัคม 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 106 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยมีการจดัประเภทของ

รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บางรายการเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประมาณ 45 ลา้นบาท ทั้งน้ียงั

ลดลงจากค่าเส่ือมราคาท่ีมากกวา่การซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมเติมในไตรมาสน้ี 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 74 ลา้นบาท สืบเน่ืองมาจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 2,465 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 95 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีสาเหตุหลกัมาจาก 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 230 ลา้นบาท 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 138 ลา้นบาท  



  

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 43 ลา้นบาท 

 หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 25 ลา้นบาท จากผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 65 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 3,883 ลา้นบาท ลดลง 13 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามผลก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE Ratio) อยู่ท่ี 0.63 เท่ายงัเป็นอตัราส่วนท่ีต ่า สะทอ้นให้เห็นถึง
ความสามารถในการก่อหน้ีเพ่ือขยายกิจการไดอี้กสูงมาก และยงัเป็นไปตามแผนการขยายของบริษทัฯ 

งบกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งวด 6 เดือน       
ปี 2563 

งวด 6 เดือน       
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 526.27 377.94 148.33 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (135.09) (275.73) 140.64 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (173.75) (138.52) (35.23) 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 217.43 (36.31) 253.74 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 467.55 470.64 (3.09) 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 684.98 434.33 250.65 

 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 526.27 ลา้นบาท เทียบกบัไตร

มาส 2 ปี 2562 เพ่ิมข้ึน 148.33 ลา้นบาท ตามผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ในส่วนของกระแสเงินสดจ่าย

ในกิจกรรมลงทุนลดลงจากปีก่อน ประมาณ 140.64 ลา้นบาท สืบเน่ืองมาจากปีก่อนมีการเปิดใหบ้ริการเต็มรูปแบบ

ของ 2 โรงพยาบาลแห่งใหม่ ท าใหมี้แผนการลงทุนและซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยค่์อนขา้งมาก ส่วนใน

ปีปัจจุบนัมีการจดัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยเ์พ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการรักษาของโรงพยาบาล 

และในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจ านวน 173.75 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายคืนเงินกู้

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีใชไ้ปกบัการลงทุนขยายโรงพยาบาลและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

                             (นายก าพล พลสัสินทร์) 
                                  ประธานกรรมการบริหาร 


