
  

 

เลขท่ี CHG 011/2564 
                  14 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงินรวม ส าหรับไตรมาส 1 และปี 2564 
  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับไตรมำส 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 ดงัต่อไปน้ี     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ไตรมำส 1   
ปี 2564 

ไตรมำส 1   
ปี 2563 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,414.8  1,317.2 97.6 7% 
รายไดอ่ื้น 57.2 4.4 52.8 1,200% 
รวมรำยได้ 1,472.0  1,321.6 150.4 11% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 994.6  931.1 63.5 7% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 159.7  154.0 5.7 4% 
ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ 251.8  186.5 65.3 35% 
ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.0229  0.0170   

อัตรำก ำไรขั้นต้น 29.7% 29.31%   

อัตรำก ำไรสุทธิ 17% 14%  
  

 

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2564 เป็นจ านวน 251.8 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 65.3 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เม่ือเทียบไตรมาส 1 ปี 2563 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี 
 
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล  

 ในไตรมาส 1 ปี 2564  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,414.8 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 97.6 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563  

 รำยได้ในกลุ่มผู้ ป่วยทั่วไป ไตรมาส 1 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยแยกออกเป็นรายได้จากกลุ่มผูป่้วยนอก 

(OPD) เพิ่มขึ้น 62.5 ลา้นบาท และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) ลดลง 40.3 ลา้นบาท โดยกลุ่มผูป่้วยนอกเพิ่มขึ้น

จากการกลบัเขา้มาใชบ้ริการต่างๆ ของสถานพยาบาล รวมถึงการขยายการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองจากสถานการ์การ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การให้บริการตรวจคดักรอง COVID-19 และการให้บริการเก่ียวกบัสถาน



  

 

กกักนัโรค ทั้งน้ีจากการแพร่ระบาดท่ีเกิดขึ้นท าให้ยงัคงมีขอ้จ ากดัในการเดินทางเขา้ประเทศของผูป่้วยชาวต่างชาติ

จึงส่งผลกระทบดา้นลบในส่วนของผูป่้วยใน  

 รำยได้โครงกำรประกันสังคม ไตรมาส 1 ปี 2564 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีผ่านมา   

จากจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีเพิ่มขึ้นและจากรายไดค้่าบริการทางการแพทยท่ี์มีค่าใชจ่้ายสูง  

 รำยได้จำกโครงกำรภำครัฐอ่ืนๆ ไตรมาส 1 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 63  เม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563 จาก

จ านวนเคสท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับอตัราการจ่ายเงินของหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จากเดิม 8,250 

บาท/Adj.RW เป็น 8,350 บาท/Adj.RW  ทั้งน้ีมีรายไดเ้พิ่มเติมจากการให้บริการตรวจคดักรอง COVID-19 รวมถึง

การรักษาผูป่้วยท่ีติดเช้ือ COVID-19 

 รำยได้อ่ืน เพิ่มขึ้น 52.8 ลา้นบาท จากการประมูลรับจา้งบริหารงานใหก้บัโรงพยาบาลภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ไตรมำส 1   

ปี 2564 
ไตรมำส 1   

ปี 2563 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 835.1 812.8 22.3 3% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 474.9 412.4  62.5 15%  
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 360.2 400.4 (40.2) (10%) 

รำยได้จำกโครงกำรสวัสดิกำรภำครัฐ 579.7 504.4 75.3 15% 
โครงการประกนัสังคม 453.7 426.9  26.8  6% 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 126.0 77.5 48.5 63% 

รวมรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล 1,414.8 1,317.2 97.6 7% 
 

 

 

 

 

 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มขึ้นจาก 29.3% เป็น 29.7% ส่งผลให้อตัราก าไรสุทธิ

เพิ่มขึ้นจาก 14% เป็น 17%  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563  โดยบริษทัยงัคงมีการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีเขม้งวดขึ้น 

รวมถึงการควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีไม่จ าเป็น โดยท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการใหบ้ริการของทาง

บริษทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และผลกระทบท่ีไดรั้บ 

 ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 251.8 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 65.3 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 35 เม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563 ตามผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีเพิ่มขึ้นและมาตรการการควบคุม

ตน้ทุนท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 

 

 



  

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
หน่วย : ล้ำนบำท 

31 มีนำคม
2564 

31 ธันวำคม
2563 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สินทรัพยร์วม  6,263   6,201  62 1% 
หน้ีสินรวม 1,821   2,008  (187) (9.3%) 
ส่วนของผูถื้อหุ้น  4,442   4,193  249 5.9% 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.41 0.48   

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพย์รวม 6,263 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 62 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัสินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยหลกัเป็นผลจาก 
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จ านวน 99 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากการด าเนินงานของ

กลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงไดอ้ธิบายในส่วนของงบกระแสเงินสด  
• ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนลดลง 20 ล้านบาทและรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับลดลง          

28 ลา้นบาท จากการรับช าระตามงวด 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 14 ล้านบาท จากการตัดค่าเส่ือมราคาท่ีมากกว่าการซ้ือสินทรัพย์

เพิ่มเติมในงวด 

• สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 20 ลา้นบาทจากตัว๋เงินฝากธนาคาร 
 

บริษทัฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวน 1,812 ลา้นบาท ลดลง 187 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลกัมาจาก 

• เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 212 ลา้นบาท 
• เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 8 ลา้นบาท  

• ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ่มขึ้น 47 ลา้นบาท ผลจากก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ 

• เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 34 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืนตามงวด 

 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  มีจ านวน 4,442 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 249 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามผลก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (DE Ratio) อยู่ท่ี 0.41 เท่ายงัเป็นอตัราส่วนท่ีต ่า สะทอ้นให้เห็นถึง

ความสามารถในการก่อหน้ีเพื่อขยายกิจการไดอี้กสูงมาก และยงัเป็นไปตามแผนการขยายของบริษทัฯ 

 

 

 
 
 



  

 

งบกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ไตรมำส 1   
ปี 2564 

ไตรมำส 1   
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 428.9 228.3 200.6 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (79.8) (97.8) 18.0 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (250.3) (35.1) (215.2) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 98.8 95.4 3.4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 547.5 467.6 79.9 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 646.3 563.0 83.3 

 

 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 428.9 ลา้นบาท เทียบกบัไตร

มาส 1 ปี 2563 เพิ่มขึ้น 200.6 ลา้นบาท ตามผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ในส่วนของกระแสเงินสดจ่ายใน

กิจกรรมลงทุนลดลงจากปีก่อน ประมาณ 18 ลา้นบาท ตามแผนการลงทุนหลงัจากเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่แลว้ ซ่ึง

ในปีปัจจุบันเป็นการจัดซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาของ

โรงพยาบาล และในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจ านวน 250.3 ลา้นบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้ืม

ระยะสั้นและระยะยาว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

                             (นายก าพล พลสัสินทร์) 
                                  ประธานกรรมการบริหาร 


