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เลขท่ี CHG 015/2564 

12 พฤศจิกายน 2564 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงินรวม ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน 
  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สถานการณ์ภาพรวม 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ในช่วงเมษายนตลอดจนช่วงเดือน

กนัยายน ท่ีมีผูติ้ดเช้ือรายใหม่เพิ่มขึ้นในทุกๆ วนัแพร่กระจายไปในหลายพื้นท่ี ท าให้มีผูติ้ดเช้ือสะสมเป็นจ านวนมาก ภาครัฐไดมี้

การออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการประกาศสวสัดิการการรักษาพยาบาลให้กับ

ประชาชนไดรั้บบริการอยา่งทัว่ถึงและทนัท่วงที   

บริษทัฯ และโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดซ่ึงมียอดผูติ้ดเช้ือสะสมเป็น

จ านวนมาก ไดข้ยายการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการรักษาโรคโควิด-19 ในดา้นต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการใชบ้ริการของ

ประชาชนในพื้นท่ีและประชาชนพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยทางบริษทัฯไดเ้พิ่มอตัราก าลงัของบุคลากรตลอดจนอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดอตัราการเสียชีวิตและรักษาผูป่้วยท่ีติดเช้ือให้กลบั

บา้นไดอ้ยา่งปลอดภยั รวมถึงเพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยไดก้ลบัมาใชชี้วิตอยา่งปกติไดโ้ดยเร็ว 
 

ค าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินส าหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาส  3 ปี 2564 ส าหรับงวด 3 เดือน 

ดงัต่อไปน้ี     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้านบาท 

ไตรมาส 3   
ปี 2564 

ไตรมาส 3   
ปี 2563 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 4,390 1,460 2,930 201% 
รายไดอ่ื้น 68 7 61 871% 
รวมรายได้ 4,458 1,467 2,991 204% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,159 940 1,219 130% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 338 171 167 98% 
ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ 1,563 282 1,281 454% 

ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.1421 0.0256   
อัตรำก ำไรขั้นต้น 50.82% 35.62%   
อัตรำก ำไรสุทธิ 35% 19%  
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 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2564 เป็นจ านวน 1,563 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,281 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 454 เม่ือเทียบไตรมาส 3 ปี 2563 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี 
 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

 ในไตรมาส 3 ปี 2564  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  4,390 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 2,930 ลา้นบาท คิด

เป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 201 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2563  

 รายได้ในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ไตรมาส 3 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 โดยแยกออกเป็นรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้น 

126.13 ลา้นบาท และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) เพิ่มขึ้น 140.89 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัท่ีส่งผลให้รายไดเ้พิ่มสูงขึ้นเกิดจาก

การให้บริการเก่ียวเน่ืองจากโรคโควิด-19 โดยเร่ิมตั้งแต่การให้บริการตรวจคดักรองกบัประชาชน ตลอดจนการให้บริการรักษา

ส าหรับผูติ้ดเช้ือ ดว้ยการขยายพื้นท่ีการให้บริการในส่วนของสถานกกักนัโรคท่ีร่วมกบัทางโรงแรม (ASQ,ALQ) และในไตร

มาสน้ีมีรายไดเ้พิ่มเติมจากการใหบ้ริการฉีดวคัซีนทางเลือก (Sinopharm) 

 รายได้โครงการประกันสังคม ไตรมาส 3 ปี 2564 ลดลงร้อยละ 29 จากไตรมาส 3 ปี 2563 ท่ีผา่นมา จ านวนผูป้ระกนัตนของ

โรงพยาบาลยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง แต่ในไตรมาส 3 ปี 2563 มีรายไดเ้พิ่มเติมจากการไดรั้บเงินของรายไดภ้าระเส่ียงมากกวา่ท่ี

ประมาณการไว ้โดยในปีน้ีรายไดส่้วนน้ียงัคงคา้งช าระอยู ่

 รายได้จากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ไตรมาส 3 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2,547  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2563 จากการเติบโตท่ี

เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยะส าคญั ส่วนใหญ่มาจากรายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัโรคโควิด-19 โดยในช่วงไตรมาส 3 เป็นช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด

มาก ส่งผลใหมี้ผูเ้ขา้รับบริการตรวจคดักรองเป็นจ านวนมาก ตลอดจนผูติ้ดเช้ือท่ีไดเ้ขา้รับการรักษาตั้งแต่ผูป่้วยไม่มีอาการจนกระ

ทั้งผูป่้วยท่ีติดเช้ือขั้นรุนแรง โดยทางโรงพยาบาลก็ไดเ้ปิดหอผูป่้วยเฉพาะกิจ (Hospitel) เพิ่มเติม  
 

 รายได้อ่ืน เพิ่มขึ้น 61 ลา้นบาท จากการรับจา้งบริหารงานใหก้บัโรงพยาบาลภาครัฐ 

หน่วย : ล้านบาท 
ไตรมาส 3   

ปี 2564 
ไตรมาส 3   

ปี 2563 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 1,098.76 831.74 267.02 32% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 560.78 434.65            126.13 29%  
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 537.98 397.09 140.89 35% 

รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ 3,291.73 627.80 2,663.93 424% 
โครงการประกนัสังคม 367.06 517.31  (150.25) (29%) 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 2,924.67 110.49  2,814.18 2,547% 

รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 4,390.49 1,459.54 2,930.95 201% 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

 ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มขึ้นจาก 35.62% เป็น 50.82% ส่งผลให้อตัราก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 

19% เป็น 35%  เม่ือเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในส่วนงานต่างๆ เพิ่มขึ้ นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ โดย

โรงพยาบาลมีการควบคุมและบริหารจดัการค่าใชจ่้ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยงัคงรักษามาตรฐานและคุณภาพใน

การใหบ้ริการ 

 ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 1,563 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,281 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 454 

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2563 ตามผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีเพิ่มขึ้นและมาตรการการควบคุมตน้ทุนท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 
 

ค าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส  3 ปี 2564 ส าหรับงวด 9 เดือน  
ดงัต่อไปน้ี     

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้านบาท 

งวด 9 เดือน   
ปี 2564 

งวด 9 เดือน      
ปี 2563 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 7,876 3,922 3,954 101% 
รายไดอ่ื้น 189 16 173 1,081% 
รวมรายได้ 8,065  3,938 4,127 105% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 4,359  2,684 1,675 62% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 704  466 238 51% 
ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ 2,391 623 1,768 284% 

ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.2174  0.0566   
อัตรำก ำไรขั้นต้น 44.65% 31.57%   
อัตรำก ำไรสุทธิ 30% 16%  

  
 

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 เป็นจ านวน 2,391 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,768 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 284 เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี 
 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

 ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 7,876 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 3,954 ลา้นบาท 

คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 101 เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563  
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 รายได้ในกลุ่มผู้ ป่วยทั่วไป ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 โดยแยกออกเป็นรายได้จากกลุ่มผูป่้วยนอก 

(OPD) เพิ่มขึ้น 460.89 ลา้นบาท และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) เพิ่มขึ้น 221.75 ลา้นบาท โดยรายไดท่ี้เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ยงัคง

เป็นผลพ่วงมาจากการรักษาท่ีเก่ียวเน่ืองจากโรคโควิด-19 ในการให้บริการตรวจคดักรองโควิด, การให้บริการเก่ียวกบัสถาน

กักกันโรค (ASQ, ALQ) และการรักษาผูป่้วยท่ีติดเช้ือโควิด-19 ท่ีเกิดจากการระบาดระลอกใหม่เม่ือช่วงตั้ งแต่ปีท่ีผ่านมา 

นอกจากน้ียงัมีส่วนของวคัซีนภาครัฐและวคัซีนทางเลือก (Sinopharm) 

 รายได้โครงการประกันสังคม ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 ลดลงร้อยละ 8 จากงวด 9 เดือน ปี 2563 ท่ีผ่านมา   โดยจ านวน

ผูป้ระกนัตนของโรงพยาบาลยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่สาเหตุท่ีรายไดล้ดลงเกิดจาก เม่ือปี 2563 ไดรั้บเงินจากรายไดภ้าระ

เส่ียงมากกวา่ท่ีตั้งประมาณการไว ้ส่งผลใหรั้บรู้รายไดเ้พิ่มเติมในไตรมาส 3 ปีก่อน แต่ในปีน้ีรายไดส่้วนน้ียงัคงคา้งช าระอยู ่ 

 รายได้จากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,169  เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563  จาก

การเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะส าคญั ส่วนใหญ่มาจากรายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัโรคโควิด-19 โดยในช่วงไตรมาส 3 เป็นช่วงท่ีมี

ยอดผูติ้ดเช้ือจ านวนมาก ส่งผลให้มีผูเ้ขา้รับบริการตรวจคดักรองเป็นจ านวนมาก ตลอดจนผูติ้ดเช้ือท่ีไดเ้ขา้รับการรักษาตั้งแต่

ผูป่้วยไม่มีอาการจนกระทั้งผูป่้วยท่ีติดเช้ือขั้นรุนแรง โดยทางโรงพยาบาลก็ไดเ้ปิดหอผูป่้วยเฉพาะกิจ (Hospitel) เพิ่มเติม  
 

 รายได้อ่ืน เพิ่มขึ้น 173 ลา้นบาท จากการรับจา้งบริหารงานใหก้บัโรงพยาบาลภาครัฐ 

หน่วย : ล้านบาท 
งวด 9 เดือน  

ปี 2564 
งวด 9 เดือน  

ปี 2563 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 2,945.08 2,262.44  682.64 30% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 1,623.18 1,162.29 460.89 40%  
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 1,321.90 1,100.15 221.75 20% 

รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ 4,931.21 1,659.86 3,271.35 197% 
โครงการประกนัสังคม 1,255.59 1,370.29 (114.70)  (8%) 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 3,675.62 289.58  3,386.04 1,169% 

รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 7,876.29 3,922.30 3,953.99 101% 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

 ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มขึ้นจาก 31.57%  เป็น 44.65% ส่งผลใหอ้ตัราก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น

จาก 16% เป็น 30%  เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563  ค่าใช้จ่ายในส่วนงานต่างๆ เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกนักบัรายได ้โดย

โรงพยาบาลมีการควบคุมและบริหารจดัการค่าใชจ่้ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยงัคงรักษามาตรฐานและคุณภาพใน

การใหบ้ริการ 
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 ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 2,391 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,768 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 284 เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563 ตามผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีเพิ่มขึ้นและมาตรการการควบคุมตน้ทุนท่ีกล่าวไป

ขา้งตน้ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

30 กันยายน
2564 

31 ธันวาคม
2563 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สินทรัพยร์วม  10,014   6,201  3,813 61.5% 
หน้ีสินรวม 4,036   2,008  2,028 101.0% 
ส่วนของผูถื้อหุ้น  5,978  4,193  1,785 42.6% 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.68 0.48   

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 10,014 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 3,813 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 โดยหลกัเป็นผลจาก 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จ านวน 240 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 
ซ่ึงไดอ้ธิบายในส่วนของงบกระแสเงินสด  

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 112 ลา้นบาทและรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับเพิ่มขึ้น          2,747 ลา้น

บาท จากรายไดท่ี้เพิ่มขึ้นและตามก าหนดการรับช าระ 

• สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 477 ลา้นบาทจากการจ่ายล่วงหนา้ค่าวคัซีนทางเลือก 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  จ านวน 4,036 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 2,028 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัหน้ีสินรวม ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุหลกัมาจาก 

• เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้น 152 ลา้นบาท 
• เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 1,075 ลา้นบาท  

• ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ่มขึ้น 259 ลา้นบาท ผลจากก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ 

• เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 88 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืนตามงวด 

• หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพื่มขึ้น 593 ลา้นบาท จากการรับเงินจองค่าวคัซีนทางเลือก 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน 5,978 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,785 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามผลก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
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อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE Ratio) อยูท่ี่ 0.68 เท่ายงัเป็นอตัราส่วนท่ีต ่า สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถใน

การก่อหน้ีเพื่อขยายกิจการไดอี้กสูงมาก และยงัเป็นไปตามแผนการขยายของบริษทัฯ 
 

งบกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้านบาท 

งวด 9 เดือน   
ปี 2564 

งวด 9 เดือน   
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,076 758 318 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (248) (182) (66) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (588) (459) (129) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 240 117 123 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 548 467 81 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 788 584 204 

 

ในงวด 9 เดือน ปี 2564 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,076 ลา้นบาท เทียบกบังวด 9 เดือน ปี 

2563 เพิ่มขึ้น 318 ลา้นบาท ตามผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ในส่วนของกระแสเงินสดจ่ายในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น

จากปีก่อน ประมาณ 66 ล้านบาท ตามแผนการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลและเพิ่มศกัยภาพในการรักษา การจดัซ้ือ

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย ์และในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจ านวน 588 ลา้นบาท จากการจ่ายคืน

เงินกูย้มืระยะยาวและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

                             (นายก าพล พลัสสินทร์) 
                                  ประธานกรรมการบริหาร 


