
  

 

เลขท่ี CHG 009/2565 
                  13 พฤษภาคม 2565 

 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงินรวม ส าหรับไตรมาส 1 และปี 2565 
  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ปี 2565 ถือเป็นปีท่ี 3 ของการรับมือกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยในปีน้ีมีการระบาด

ของสายพนัธ์ุ Omicron ตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่งผลให้มีผูม้าใช้บริการตรวจคดักรองเช้ือไวรัสด้วยวิธี RT-PCR และ ATK เป็น

จ านวนมาก รวมทั้ งมีผูป่้วยติดเช้ือท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หอผูป่้วยเฉพาะกิจ  (Hospitel)  

นอกจากน้ี ทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ไดเ้ขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงกบัทางรัฐบาลในการท า Home Isolation เพื่อดูแลผูติ้ดเช้ือ

กลุ่มสีเขียวท่ีมีอาการไม่รุนแรง  

ในปีน้ี ทางรัฐบาลยงัคงด าเนินการเร่งการฉีดวคัซีนเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัหมู่ใหก้บัประชาชนในประเทศ ซ่ึงบริษทัฯ ก็

มีส่วนร่วมในการช่วยกระจายการฉีดวคัซีนภาครัฐทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานท่ี รวมทั้งยงัเปิดให้บริการฉีดวคัซีน

ทางเลือกใหก้บัประชาชนท่ีสนใจ ส่งผลใหผ้ลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2565 ของบริษทัฯ มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

  

 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับไตรมำส 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565  

บริษทัฯ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565 ส าหรับงวด 3 เดือน 

ดงัต่อไปน้ี     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ไตรมำส 1   
ปี 2565 

ไตรมำส 1   
ปี 2564 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 3,571.4 1,414.8 2,156.6 152% 
รายไดอ่ื้น 66.9 57.2 9.7 17% 
รวมรำยได้ 3,638.3 1,472.0 2,166.3 147% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,702.1 994.6 707.5 71% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 204.6 159.7 44.9 28% 
ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ 1,356.4 251.8 1,104.6 439% 
ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.1233 0.0229   

อัตรำก ำไรขั้นต้น 52.34% 29.70%   

อัตรำก ำไรสุทธิ 37% 17%   



  

 

  

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2565 เป็นจ านวน 1,356.4 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,104.6 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 439 เม่ือเทียบไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี 
 

 

รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล 

 ในไตรมาส 1 ปี 2565  บริษทัฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 3,571.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,156.6 ล้าน

บาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 152 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564  

 รำยได้ในกลุ่มผู้ ป่วยทั่วไป ไตรมาส 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 79 โดยแยกออกเป็นรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 

เพิ่มขึ้น 407.3 ลา้นบาท และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) เพิ่มขึ้น 252 ลา้นบาท โดยรายไดท่ี้เพิ่มขึ้นหลกัมาจากการบริการ

ท่ีเก่ียวเน่ืองจากโรคโควิด-19 และการให้บริการฉีดวคัซีนทางเลือก รวมถึงการกลบัเขา้มาใช้บริการในสถานพยาบาลของ

ผูป่้วยท่ีเพิ่มมากขึ้น  

 รำยได้โครงกำรประกันสังคม  ไตรมาส 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากไตรมาส 1 ปี 2564 ท่ีผ่านมา จากจ านวน

ผูป้ระกนัตนท่ีเพิ่มขึ้น  

 รำยได้จำกโครงกำรภำครัฐอ่ืนๆ ไตรมาส 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,174  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 การเติบโตท่ี

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั ส่วนใหญ่มาจากรายได้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับโรคโควิด-19 ทั้งจากการตรวจคัดกรอง การรักษาทั้ งใน

โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หอผูป่้วยเฉพาะกิจ (Hospitel)  และการท า Home Isolation  

 รำยได้อ่ืน เพิ่มขึ้น 9.7 ลา้นบาท จากการรับจา้งบริหารงานใหก้บัโรงพยาบาลภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ไตรมำส 1   

ปี 2565 
ไตรมำส 1   

ปี 2564 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 1,494.5 835.1 659.4 79% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 882.2 474.9             407.3 86% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 612.3 360.2 252.1 70% 

รำยได้จำกโครงกำรสวัสดิกำรภำครัฐ 2,076.9 579.7 1,497.2 258% 
โครงการประกนัสังคม 471.6 453.7 17.9 4% 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 1,605.3 126.0 1,479.3 1,174% 

รวมรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล 3,571.4 1,414.8 2,156.6 152% 
 

 

 

 

 



  

 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มขึ้นจาก 29.70% เป็น 52.34% ส่งผลใหอ้ตัราก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 

17% เป็น 37%  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 ค่าใชจ่้ายในส่วนงานต่างๆ เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกนักบัรายได ้บริษทัฯ 

ยงัคงมีการควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีไม่จ าเป็นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และผลกระทบท่ีไดรั้บ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการ  

 ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 1,356.4 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,104.6 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 439 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 ตามผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีเพิ่มขึ้นและตามเหตุผลท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 
 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
หน่วย : ล้ำนบำท 

31 มีนำคม
2565 

31 ธันวำคม
2564 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สินทรัพยร์วม  12,347   10,550  1,797 17% 
หน้ีสินรวม 3,118  2,709  409 15% 
ส่วนของผูถื้อหุ้น  9,229  7,841 1,388 18% 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.34 0.35   

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีสินทรัพย์รวม 12,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,797 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัสินทรัพย ์ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยหลกัเป็นผลจาก 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จ านวน 1,073 ลา้นบาท ส่วนหน่ึงมาจากการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทัฯ ซ่ึงไดอ้ธิบายในส่วนของงบกระแสเงินสด  

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 80 ลา้นบาทและรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับเพิ่มขึ้น 615 ลา้นบาท 

จากรายไดท่ี้เพิ่มขึ้นและตามก าหนดการรับช าระ 

• สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง 209 ลา้นบาทจากการไดรั้บวคัซีนทางเลือก 

 

บริษทัฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 3,118 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 409 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัหน้ีสินรวม ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลกัมาจาก 

• เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 13 ลา้นบาท 
• เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 104 ลา้นบาท  

• ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ่มขึ้น 313 ลา้นบาท ผลจากก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ 

• เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 46 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืนตามงวด 

 



  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 9,229 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,388 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส่วนของผูถื้อ

หุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามผลก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE Ratio) อยูท่ี่ 0.34 เท่ายงัเป็นอตัราส่วนท่ีต ่า สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถ

ในการก่อหน้ีเพื่อขยายกิจการไดอี้กสูงมาก และยงัเป็นไปตามแผนการขยายของบริษทัฯ 
 

งบกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ไตรมำส 1              
ปี 2565 

ไตรมำส 1              
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,438.2 428.9 1,009.3 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (308.7) (79.8) (228.9) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (56.1) (250.3) 194.2 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 1,073.5 98.8 974.7 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,789.7 547.5 2,242.2 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 3,863.1 646.3 3,216.8 

 

 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,438.2 ลา้นบาท เทียบกบัไตรมาส 1 ปี 

2564 เพิ่มขึ้น 1,009.3 ลา้นบาท ตามผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ในส่วนของกระแสเงินสดจ่ายในกิจกรรมลงทุน

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 228.9 ลา้นบาท จากค่าก่อสร้างตามแผนการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลและจากตัว๋เงิน

ฝากระยะสั้น และในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจ านวน 56.1 ลา้นบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น

และระยะยาว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ         

 

 

 

                  

            (นายก าพล พลสัสินทร์) 

                                  ประธานกรรมการบริหาร 


