
  

 

เลขท่ี CHG 014/2564 
                  13 สิงหาคม 2564 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงินรวม ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 
  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับไตรมำส 2 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2564 ส าหรับงวด 3 

เดือน ดงัต่อไปน้ี     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ไตรมำส 2   
ปี 2564 

ไตรมำส 2   
ปี 2563 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,071.0 1,145.5 925.5 81% 
รายไดอ่ื้น 64.0 3.8 60.2 1,584% 
รวมรำยได้ 2,135.0 1,149.3 985.7 86% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,206.1 813.2 392.9 48% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 205.8 141.2 64.6 46% 
ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ 576.1 154.8 421.3 272% 
ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.0524 0.0141   

อัตรำก ำไรขั้นต้น 41.76% 29.01%   

อัตรำก ำไรสุทธิ 27% 13%  
  

 

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นจ านวน 576.1 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 421.3 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 272 เม่ือเทียบไตรมาส 2 ปี 2563 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี 
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล  

 ในไตรมาส 2 ปี 2564  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,071.0 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 925.5 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 81 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563  

 รำยได้ในกลุ่มผู้ ป่วยทั่วไป ไตรมาส 2 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 โดยแยกออกเป็นรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก 

(OPD) เพิ่มขึ้น 272.21 ลา้นบาท และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) เพิ่มขึ้น 121.11 ลา้นบาท จากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ท่ียงัคงส่งผลกระทบดา้นลบในกลุ่มผูป่้วยชาวต่างชาติและจากการ

หลีกเล่ียงการเขา้สถานพยาบาล อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมาการแพร่ระบาดทวีความรุนแรงขึ้นและ

แพร่กระจายไปในหลายพื้นท่ี ท าให้พบผูติ้ดเช้ือสะสมเป็นจ านวนมาก จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้รายได้ท่ี



  

 

เก่ียวเน่ืองจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นไปตามกนั โดยมาจากการให้บริการตรวจคดักรอง, การใหบ้ริการเก่ียวกบัสถาน

กกักนัโรค (ASQ) และการรักษาผูป่้วยท่ีติดเช้ือโควิด19 

 รำยได้โครงกำรประกันสังคม ไตรมาส 2 ปี 2564 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีผ่านมา   

จากการเติบโตของจ านวนผูป้ระกนัตนและรายไดค้่าบริการทางการแพทยท่ี์มีค่าใชจ่้ายสูง (Adj.RW >2) 

 รำยได้จำกโครงกำรภำครัฐอ่ืนๆ ไตรมาส 2 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 515  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 จาก

จ านวนเคสท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับอตัราการจ่ายเงินของหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จากเดิม 8,250 

บาท เป็น 8,750 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ซ่ึงมีผลตั้งแต่มิถุนายน 2563 เป็นตน้มา  นอกจากน้ียงัมีรายไดใ้น

ส่วนของการบริการตรวจคดักรองโควิด-19 และการรักษาผูป่้วยโควิด-19 ท่ีเขา้รับการรักษาทั้งภายในโรงพยาบาล

และหอเฉพาะกิจ (Hospitel) ท่ีทางโรงพยาบาลไดเ้ปิดขึ้นมาเพื่อรองรับปริมาณผูป่้วยท่ีเพิ่มมากขึ้น 

 รำยได้อ่ืน เพิ่มขึ้น 60.23 ลา้นบาท จากการประมูลรับจา้งบริหารงานใหก้บัโรงพยาบาลภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ไตรมำส 2   

ปี 2564 
ไตรมำส 2   

ปี 2563 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 1,011.21 617.89 393.32 64% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 587.49 315.28  272.21 86%  
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 423.72 302.61 121.11 40% 

รำยได้จำกโครงกำรสวัสดิกำรภำครัฐ 1,059.80 527.64 532.16 101% 
โครงการประกนัสังคม 434.85 426.07  8.78  2% 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 624.95 101.57  523.38 515% 

รวมรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล 2,071.01 1,145.53 925.48 81% 
 

 

 

 

 

 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มขึ้นจาก 29.01% เป็น 41.76% ส่งผลให้อตัราก าไรสุทธิ

เพิ่มขึ้นจาก 13% เป็น 27%  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ค่าใชจ่้ายในส่วนงานต่างๆ เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกนั

กบัรายได ้โดยโรงพยาบาลมีการควบคุมและบริหารจดัการค่าใชจ่้ายต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยงัคงรักษา

มาตรฐานและคุณภาพในการใหบ้ริการ 

 ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 576.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 421 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 272 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ตามผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีเพิ่มขึ้นและมาตรการการ

ควบคุมตน้ทุนท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 

 

 

 



  

 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 ส าหรับงวด       
6 เดือน  ดงัต่อไปน้ี     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งวด 6 เดือน   
ปี 2564 

งวด 6 เดือน      
ปี 2563 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 3,485.8 2,462.8 1,023.0 42% 
รายไดอ่ื้น 121.2 8.2 113.0 1,378% 
รวมรำยได้ 3,607.1  2,470.9 1,136.1 46% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,200.7  1,744.3 456.4 26% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 365.5  295.2 70.3 24% 
ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ 827.9  341.3 486.6 143% 
ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.0753  0.0310   

อัตรำก ำไรขั้นต้น 36.87% 29.17%   

อัตรำก ำไรสุทธิ 23% 14%  
  

 

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นจ านวน 827.9 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 486.6 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 143 เม่ือเทียบไตรมาส 2 ปี 2563 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี 

รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล  

 ในไตรมาส 2 ปี 2564  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 3,485.8 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,023.0 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563  

 รำยได้ในกลุ่มผู้ ป่วยทั่วไป ไตรมาส 2 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 โดยแยกออกเป็นรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก 

(OPD) เพิ่มขึ้น 334.76 ลา้นบาท และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) เพิ่มขึ้น 80.86 ลา้นบาท โดยรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น

ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นผลพ่วงมาจากการรักษาท่ีเก่ียวเน่ืองจากโรคโควิด-19 ในการให้บริการตรวจคดักรองโควิด,                 

การให้บริการเก่ียวกบัสถานกกักนัโรค (ASQ) และการรักษาผูป่้วยท่ีติดเช้ือโควิด-19 ท่ีเกิดจากการระบาดระลอก

ใหม่เม่ือช่วงตั้งแต่ปีท่ีผา่นมา 

 รำยได้โครงกำรประกันสังคม ไตรมาส 2 ปี 2564 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีผ่านมา   

จากการเติบโตของจ านวนผูป้ระกนัตนและรายไดค้่าบริการทางการแพทยท่ี์มีค่าใชจ่้ายสูง (Adj.RW >2) 

 รำยได้จำกโครงกำรภำครัฐอ่ืนๆ ไตรมาส 2 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 319  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563  จาก

จ านวนเคสท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับอตัราการจ่ายเงินของหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) จากเดิม  8,250 

บาท เป็น 8,750 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ซ่ึงมีผลตั้งแต่มิถุนายน 2563 เป็นตน้มา  นอกจากน้ียงัมีรายไดใ้น

ส่วนของการบริการตรวจคดักรองโควิด-19 และการรักษาผูป่้วยโควิด-19 ท่ีเขา้รับการรักษาทั้งภายในโรงพยาบาล

และหอเฉพาะกิจ (Hospitel) ท่ีทางโรงพยาบาลไดเ้ปิดขึ้นมาเพื่อรองรับปริมาณผูป่้วยท่ีเพิ่มมากขึ้น 



  

 

 รำยได้อ่ืน เพิ่มขึ้น 113 ลา้นบาท จากการประมูลรับจา้งบริหารงานใหก้บัโรงพยาบาลภาครัฐ 
   

หน่วย : ล้ำนบำท 
งวด 6 เดือน  

ปี 2564 
งวด 6 เดือน  

ปี 2563 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 1,846.32 1,430.70  415.62 29% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 1,062.40 727.64 334.76 46%  
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 783.92 703.06 80.86 12% 

รำยได้จำกโครงกำรสวัสดิกำรภำครัฐ 1,639.48 1,032.06 607.42 59% 
โครงการประกนัสังคม 888.53 852.98 35.55  4% 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 750.95 179.08  571.87 319% 

รวมรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล 3,485.80 2,462.76 1,023.04 42% 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มขึ้นจาก 29.17%  เป็น 36.87% ส่งผลให้อตัราก าไรสุทธิ

เพิ่มขึ้นจาก 14% เป็น 23%  เม่ือเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563  ค่าใช้จ่ายในส่วนงานต่างๆ เพิ่มขึ้ นไปในทิศทาง

เดียวกนักบัรายได ้โดยโรงพยาบาลมีการควบคุมและบริหารจดัการค่าใชจ่้ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย

ยงัคงรักษามาตรฐานและคุณภาพในการใหบ้ริการ 

 ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 827.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 487 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

เพิ่มขึ้นร้อยละ 143 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ตามผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีเพิ่มขึ้นและมาตรการการ

ควบคุมตน้ทุนท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
หน่วย : ล้ำนบำท 

30 มิถุนำยน
2564 

31 ธันวำคม
2563 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สินทรัพยร์วม  7,350   6,201  1,149 18.5% 
หน้ีสินรวม 2,622   2,008  614 30.6% 
ส่วนของผูถื้อหุ้น  4,728  4,193  535 12.8% 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.55 0.48   

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 7,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 1,149 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ

สินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยหลกัเป็นผลจาก 
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จ านวน 611 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากการด าเนินงานของ

กลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงไดอ้ธิบายในส่วนของงบกระแสเงินสด  



  

 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 37 ล้านบาทและรายได้ค่าบริการทางการแพทย์คา้งรับเพิ่มขึ้น          

444 ลา้นบาท จากรายไดท่ี้เพิ่มขึ้นและตามก าหนดการรับช าระ 
 

บริษทัฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  จ านวน 2,622 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 614 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลกัมาจาก 

• เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้น 162 ลา้นบาท 
• เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 260 ลา้นบาท  

• ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ่มขึ้น 79 ลา้นบาท ผลจากก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ 

• เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 64 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืนตามงวด 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 4,728 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 535 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามผลก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (DE Ratio) อยู่ท่ี 0.55 เท่ายงัเป็นอตัราส่วนท่ีต ่า สะทอ้นให้เห็นถึง

ความสามารถในการก่อหน้ีเพื่อขยายกิจการไดอี้กสูงมาก และยงัเป็นไปตามแผนการขยายของบริษทัฯ 
 
 

งบกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งวด 6 เดือน   
ปี 2564 

งวด 6 เดือน   
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 949.61 526.27 423.34 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (132.44) (135.09) 2.66 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (206.39) (173.75) (32.64) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 610.79 217.42 393.37 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 547.54 467.55 79.99 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 1,158.33 684.97 473.36 

 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 949.61 ลา้นบาท เทียบกบัไตร

มาส 2 ปี 2563 เพิ่มขึ้น 423.34 ลา้นบาท ตามผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ในส่วนของกระแสเงินสดจ่าย

ในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 2.66 ลา้นบาท ตามแผนการลงทุนหลงัจากเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่

แลว้ ซ่ึงในปีปัจจุบนัเป็นการจดัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยเ์พิ่มเติมเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการรักษาของ

โรงพยาบาล และในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจ านวน 206.39 ลา้นบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้ืม

ระยะยาวและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

                             (นายก าพล พลสัสินทร์) 
                                  ประธานกรรมการบริหาร 


