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เลขท่ี CHG 019/2563 
                  13 พฤศจิกายน 2563 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงินรวม ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน 
  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2563 ส าหรับงวด     

3 เดือน ดงัต่อไปน้ี     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งวด 3 เดือน   
ปี 2563 

งวด 3 เดือน   
ปี 2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,460  1,431 29 2% 
รวมรำยได้ 1,467  1,438  29    2% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 940  935  5  1% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 171  167  4 2% 
ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ 282  269 13 5% 
ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.0256  0.0244    

อัตรำก ำไรขั้นต้น 35.62% 34.66%   

อัตรำก ำไรสุทธิ 19% 19%    

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2563 เป็นจ านวน 282 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 13 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  เม่ือเทียบไตรมาส 3 ปี 2562 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี 
 

รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล  

 ในไตรมาส 3 ปี 2563  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,460 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 29 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2562  

 รายได้ในกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป ไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลงร้อยละ 5 โดยแยกออกเป็นรายได้จากกลุ่มผูป่้วยนอก 

(OPD) ลดลง 2.51 ล้านบาท และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) ลดลง 42.33 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ COVID-19  ท่ีระบาดในช่วงตน้ กพ.2563 ท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องผูป่้วย A-Class  

โดยเฉพาะในกลุ่มต่างชาติท่ีไม่สามารถเดินทางเขา้มาในประเทศไทยได ้รวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ส่งผลกระทบต่อการเขา้รับการบริการในสถานพยาบาล 
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 รายไดโ้ครงการประกนัสังคมไตรมาส 3 ปี 2563 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากไตรมาส 3 ปี 2562 ท่ีผ่านมา   

จากการท่ีส านักงานประกันสังคมประกาศปรับอัตราค่าเหมาหัวเพิ่มขึ้น 9% หรือประมาณ 140 บาทต่อคน/ปี                        

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

ทางการแพทยภ์าระเส่ียงไดรั้บเมด็เงินเพิ่มเติมจากการจ่ายจริงในงวดสุดทา้ยของปี 2562 

 รายได้จากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ไตรมาส 3 ปี 2563 เพิ่มขึ้ นร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 

เน่ืองจากจ านวนเคสท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงทางภาครัฐได้มีการปรับอตัราการจ่ายเงินของหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) จากเดิม 8,050 บาท/Adj.RW เป็น 8,750 บาท/Adj.RW มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไ  

 

 

 

 

 
 

หน่วย : ล้ำนบำท 
งวด 3 เดือน   
ปี 2563 

งวด 3 เดือน   
ปี 2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 831.74 876.58  (44.84)  (5%) 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 434.65  437.16  (2.51) (1%) 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 397.09 439.42 (42.33)  (10%) 

รำยได้จำกโครงกำรสวัสดิกำรภำครัฐ 627.52 554.05 73.47  13% 
โครงการประกนัสังคม 517.03  462.04  54.99 12% 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 110.49  92.01  18.48  20% 

รวมรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล 1,459.26 1,430.62 28.63 2% 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้ นจาก 34.66% เป็น 35.62% อัตราก าไรสุทธิไม่

เปล่ียนแปลง เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2562  สาเหตุหลกัมาจากการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีเขม้งวดขึ้น รวมถึงการ

ควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีไม่จ าเป็น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท่ี้ลดลงจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 282 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 13 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 ตามผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีเพิ่มขึ้นขา้งตน้ 
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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 ส าหรับงวด       
9 เดือน  ดงัต่อไปน้ี     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งวด 9 เดือน   
ปี 2563 

งวด 9 เดือน      
ปี 2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 3,922  3,838  84 2% 
รวมรำยได้  3,938  3,856  82  2% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  2,684  2,655  29 1% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  466  486 (20) (4%) 
ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ 623  571 52 9% 
ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)  0.0566  0.0519   

อัตรำก ำไรขั้นต้น 31.57% 30.82%   

อัตรำก ำไรสุทธิ 16% 15%    

 

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2563 เป็นจ านวน 623 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 52 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา

เติบโตร้อยละ 9 เม่ือเทียบไตรมาส 3 ปี 2562 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี  

รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล  

 ในไตรมาส 3 ปี 2563  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 3,922 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 84 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2562  

 รายได้ในกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป ลดลงร้อยละ 4 โดยแยกออกเป็นรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) ลดลง 47.22 

ล้านบาท และรายได้จากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) ลดลง 58.82 ล้านบาท เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19  ท่ีระบาดในช่วงตน้ กพ.2563 ท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องผูป่้วย A-Class โดยเฉพาะในกลุ่ม

ต่างชาติท่ีไม่สามารถเดินทางเขา้มาในประเทศไทยได ้ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากผูป่้วยต่างชาติ แต่อย่างไรก็ตาม 

การเปิดด าเนินการเต็มรูปแบบของโรงพยาบาลใหม่ทั้งสองแห่ง ก็สามารถขยายฐานลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการเพิ่ม

มากขึ้น  

 รายไดโ้ครงการประกนัสังคมไตรมาส 3 ปี 2563 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากไตรมาส 3 ปี 2562 ท่ีผ่านมา   

จากการท่ีส านักงานประกันสังคมประกาศปรับอัตราค่าเหมาหัวเพิ่มขึ้น 9% หรือประมาณ 140 บาทต่อคน/ปี                  

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

ทางการแพทยภ์าระเส่ียงก็เพิ่มขึ้นจากวิธีการค านวณการตั้งประมาณการใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกับแนวทางการ

จ่ายเงินรูปแบบใหม่ของส านักงานประกนัสังคมเม่ือต้นปีท่ีผ่านมา และในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บเงิน

ภาระเส่ียงงวดสุดทา้ยของปี 2562 มากกวา่ท่ีตั้งประมาณการไว้ – 
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 รายได้จากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ไตรมาส 3 ปี 2563 เพิ่มขึ้ นร้อยละ 15 เม่ือเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 

เน่ืองจากเน่ืองจากจ านวนเคสท่ีเพิ่มขึ้น 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 9 เดือน      
ปี 2563 

งวด 9 เดือน      
ปี 2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 2,262.44  2,368.48  (106.04)  (4%) 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 1,162.29 1,209.51 (47.22) (4%) 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 1,100.15 1,158.97 (58.82)  (5%) 

รำยได้จำกโครงกำรสวัสดิกำรภำครัฐ 1,659.87 1,469.05 190.82  13% 
โครงการประกนัสังคม 1,370.29 1,216.60 153.69 13% 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 289.58  252.45  37.13  15% 

รวมรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล 3,922.31 3,837.53 84.78 2% 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มขึ้นจาก 30.82% เป็น 31.57% ส่งผลให้อตัราก าไรสุทธิ

เพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 16% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีเขม้งวด

และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ แต่สอดคล้องกับรายได ้       

A-Class ท่ีลดลง 

 ในไตรมาส 3 ปี  2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 623 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 52 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา                     

ร้อยละ 9 เม่ือเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ตามผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีเพิ่มขึ้นและมาตรการการควบคุม

ตน้ทุนท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 

 

 

 

 
 
 

เดือน ปี 2563 ปี 2562 % การเปล่ียนแปลง 

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

มิถุนายน-กนัยายน 8,750 /AdjRW 8,050 /AdjRW 9% 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
หน่วย : ล้ำนบำท 

30 กันยำยน
2563 

31 ธันวำคม
2562 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สินทรัพยร์วม  6,399   6,265  134 2.14% 
หน้ีสินรวม  2,458   2,370  88 3.71% 
ส่วนของผูถื้อหุ้น  3,941   3,895  46 1.18% 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.62 0.61   

 
ณ วันท่ี  30 กันยายน  2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 6,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 134 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ

สินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยหลกัเป็นผลจาก 
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จ านวน 117 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากการด าเนินงานของ

กลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงไดอ้ธิบายในส่วนของงบกระแสเงินสด  
• ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนลดลง 22 ล้านบาทและรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับเพิ่มขึ้น          

118 ล้านบาท แปรผนัไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้และงวดการรับช าระเงินจากส านักงาน

ประกนัสังคม 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 165 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยมีการจัดประเภทของ

รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บางรายการเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประมาณ 70 ลา้นบาท ทั้งน้ียงั

ลดลงจากการตดัค่าเส่ือมราคาท่ีมากกวา่การซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มเติมในงวด 
 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 2,458 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 88 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีสาเหตุหลกัมาจาก 

• เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้น 200 ลา้นบาท 
• เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 45 ลา้นบาท  

• หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 21 ลา้นบาท จากผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า 

• เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 96 ลา้นบาท  
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 3,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับ
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามผลก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
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อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE Ratio) อยู่ท่ี 0.62 เท่ายงัเป็นอตัราส่วนท่ีต ่า สะทอ้นให้เห็นถึง
ความสามารถในการก่อหน้ีเพื่อขยายกิจการไดอี้กสูงมาก และยงัเป็นไปตามแผนการขยายของบริษทัฯ 

 

งบกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งวด 9 เดือน       
ปี 2563 

งวด 9 เดือน       
ปี 2562 

เปลี่ยนแปลง 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 758 641 117 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (182) (464) 282 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (459) (130) (329) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 117 47 70 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 467 471 (4) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 584 518 66 

 

 

 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 758 ลา้นบาท เทียบกบัไตรมาส 

3 ปี 2562 เพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท ตามผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนของกระแสเงินสดจ่ายใน

กิจกรรมลงทุนลดลงจากปีก่อน ประมาณ 282 ลา้นบาท สืบเน่ืองมาจากปีก่อนมีการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบของ 2 

โรงพยาบาลแห่งใหม่ ท าให้มีแผนการลงทุนและซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยค์่อนขา้งมาก ส่วนในปี

ปัจจุบนัมีการจดัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยเ์พิ่มเติม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการรักษาของโรงพยาบาล และ

ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจ านวน 459 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว

จากสถาบนัการเงินท่ีใชไ้ปกบัการลงทุนขยายโรงพยาบาลและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

 

 

                             (นายก าพล พลสัสินทร์) 
                                  ประธานกรรมการบริหาร 


