
  

 

เลขท่ี CHG 011/2565 
                  15 สิงหาคม 2565 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงินรวม ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 
  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2565 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 สำยพนัธ์ุ Omicron  เร่ิมคล่ีคลำย  โดยทำง

กลุ่มโรงพยำบำลจุฬำรัตน์ยงัคงให้บริกำรตรวจคดักรองเช้ือไวรัสดว้ยวิธี RT-PCR และ ATK  ให้กำรดูแลผูป่้วยติดเช้ือท่ีเขำ้

รับกำรรักษำในโรงพยำบำลส ำหรับกลุ่มผูติ้ดเช้ือท่ีมีอำกำรรุนแรง และท ำ Home Isolation เพื่อดูแลผูติ้ดเช้ือกลุ่มสีเขียวท่ีมี

อำกำรไม่รุนแรง รวมทั้งยงัเปิดให้บริกำรฉีดวคัซีนทำงเลือกให้กบัประชำชนท่ีสนใจ รวมถึงกลุ่มคนไขท้ัว่ไปกลบัเขำ้มำ

รักษำอยำ่งต่อเน่ือง ส่งผลใหผ้ลประกอบกำรในไตรมำส 2 ปี 2565 ของบริษทัฯ มีกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง 
 

 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับไตรมำส 2 ส้ินสุดวันท่ี 30 มถุนำยน 2565  

บริษทัฯ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2565 ส าหรับงวด 3 เดือน 

ดงัต่อไปน้ี     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ไตรมำส 2   
ปี 2565 

ไตรมำส 2   
ปี 2564 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  2,784.5   2,071.0   713.5  34% 
รายไดอ่ื้น  68.1   64.0   4.1  6% 
รวมรำยได้  2,852.6   2,135.0   717.6  34% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  1,497.0   1,206.1   290.9  24% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  223.1   205.8   17.3  8% 
ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ  878.2   576.1   302.2  52% 
ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)  
อัตรำก ำไรขั้นต้น  
อัตรำก ำไรสุทธิ  

0.0798 
46.24% 

31% 

0.0524 
41.76% 

27% 

  

     

 บริษัทฯ รายงานก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2565 เป็นจ านวน 878.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 302.2 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 เม่ือเทียบไตรมาส 2 ปี 2564 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี 
 

 



  

 

รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล 

 ในไตรมาส 2 ปี 2565  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,784.5 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 713.5 ลา้นบาท 

คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2564  

 รำยได้ในกลุ่มผู้ ป่วยทั่วไป ไตรมาส 2 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 โดยแยกออกเป็นรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 

เพิ่มขึ้น 83.84 ลา้นบาท และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) เพิ่มขึ้น 170.64 ลา้นบาท โดยรำยได้ท่ีเพิ่มขึ้นหลกัมำจำกกำร

ให้บริกำรฉีดวคัซีนทำงเลือก และกำรกลบัเขำ้มำใช้บริกำรในสถำนพยำบำลของผูป่้วยท่ีเพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้ศูนยร์ำยได้

ต่ำงๆเพิ่มสูงขึ้น  

 รำยได้โครงกำรประกันสังคม  ไตรมาส 2 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากไตรมาส 2 ปี 2564 ท่ีผ่านมา จากจ ำนวน

ผูป้ระกนัตนท่ีเพิ่มขึ้นและกำรกลบัมำรักษำของผูป่้วยในท่ีมีค่ำใชจ่้ำยสูง (AdjRW>2) 

 รำยได้จำกโครงกำรภำครัฐอ่ืนๆ ไตรมาส 2 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 65  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2564 หลกัๆมาจำกกำร

ด ำเนินกำรดูแลผูป่้วยโควิด-19 โดยกำรแยกกกัตวัท่ีบำ้น (Home Isolation)   

 รำยได้อ่ืน เพิ่มขึ้น 4.1 ลา้นบาท จากการรับจา้งบริหารงานใหก้บัโรงพยาบาลภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ไตรมำส 2   

ปี 2565 
ไตรมำส 2   

ปี 2564 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป  1,265.69   1,011.21  254.48 25% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD)  671.33   587.49  83.84 14% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD)  594.36   423.72  170.64 40% 

รำยได้จำกโครงกำรสวัสดิกำรภำครัฐ  1,518.80   1,059.80  459.00 43% 
โครงการประกนัสังคม  485.95   434.85  51.10 12% 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ  1,032.85  624.95  407.9 65% 

รวมรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล  2,784.49   2,071.01  713.48 34% 
 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มขึ้นจาก 41.76% เป็น 46.24% ส่งผลใหอ้ตัราก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 

27% เป็น 31%  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2564 ค่าใชจ่้ายในส่วนงานต่างๆ เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกนักบัรายได ้บริษทัฯ 

ยงัคงมีการควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีไม่จ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และผลกระทบท่ีไดรั้บ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการ  

 ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 878.2 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 302.2 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 

52 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2564 ตามผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีเพิ่มขึ้นและตามเหตุผลท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 



  

 

 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565  

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส  2 ปี 2565 ส าหรับงวด 6 เดือน  
ดงัต่อไปน้ี     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งวด 6 เดือน   
ปี 2565 

งวด 6 เดือน      
ปี 2564 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  6,355.9   3,485.8   2,870.1  82% 
รายไดอ่ื้น  135.0   121.2   13.8  11% 
รวมรำยได้  6,490.9   3,607.1   2,883.8  80% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  3,199.1   2,200.7   998.4  45% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  427.8   365.5   62.3  17% 
ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ  2,234.6   827.9   1,406.8  170% 

ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.2031 0.0753   
อัตรำก ำไรขั้นต้น 49.67% 36.87%   
อัตรำก ำไรสุทธิ 34% 23%  

 
 

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิ ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2565 เป็นจ านวน 2,234.6 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,406.8 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 170 เม่ือเทียบกบังวด 6 เดือน ปี 2564 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี 

 

รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล 

 ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2565  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  6,355.9 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 2,870.1 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 82 เม่ือเทียบกบังวด 6 เดือน ปี 2564  

 รำยได้ในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 โดยแยกออกเป็นรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก 

(OPD) เพิ่มขึ้น 491.17 ลา้นบาท และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) เพิ่มขึ้น 422.68 ลา้นบาท โดยรำยไดท่ี้เพิ่มขึ้นหลกัมำจำก

กำรกลบัเขำ้มำรักษำในโรงพยำบำลตำมปกติ ร่วมถึงกลุ่มผูป่้วยต่ำงชำติเร่ิมเขำ้มำใชบ้ริกำรมำกยิ่งขึ้น เป็นผลจำกสถำนกำรณ์

โควิด-19 เร่ิมคล่ีคลำยและกำรเปิดประเทศ นอกจำกน้ียงัมีรำยได้เพิ่มเติมมำจำกกำรให้บริกำรฉีดวัคซีนทำงเลือก

 รำยได้โครงกำรประกันสังคม ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากงวด 6 เดือน ปี 2564 ท่ีผ่านมา จาก

จ ำนวนผูป้ระกนัตนท่ีเพิ่มขึ้นและกำรกลบัมำรักษำของผูป่้วยในท่ีมีค่ำใชจ่้ำยสูง (AdjRW>2) 

 รำยได้จำกโครงกำรภำครัฐอ่ืนๆ ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 251  เม่ือเทียบกบังวด 6 เดือน ปี 2564 กำร

เติบโตท่ีเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญั ส่วนใหญ่มำจำกรำยไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัโรคโควิด-19 ทั้งจากการตรวจคดักรอง การรักษาทั้ง

ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หอผูป่้วยเฉพำะกิจ (Hospitel)  และการท า Home Isolation  



  

 

 รำยได้อ่ืน เพิ่มขึ้น 13.8 ลา้นบาท จากการรับจา้งบริหารงานใหก้บัโรงพยาบาลภาครัฐ 
 

 

   

หน่วย : ล้ำนบำท 
งวด 6 เดือน  

ปี 2565 
งวด 6 เดือน  

ปี 2564 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป  2,760.17   1,846.32  913.85 49% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD)  1,553.57   1,062.40  491.17 46% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD)  1,206.60   783.92  422.68 54% 

รำยได้จำกโครงกำรสวัสดิกำรภำครัฐ  3,595.70   1,639.48  1,956.22 119% 
โครงการประกนัสังคม  957.58   888.53  69.05 8% 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ  2,638.12   750.95  1,887.17 251% 

รวมรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล  6,355.87   3,485.80  2,870.07 82% 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2565 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 36.87% เป็น 49.67% ส่งผลให้อตัราก าไรสุทธิ

เพิ่มขึ้นจาก 23% เป็น 34%  เม่ือเทียบกับงวด 6 เดือน ปี 2564 ค่าใช้จ่ายในส่วนงานต่างๆ เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับ

รายได้ อาทิ ค่าธรรมเนียมแพทย ์ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการเพิ่มอัตราก าลังและการขยายการ

ใหบ้ริการรักษา แต่บริษทัฯยงัคงมีการควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆ ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขา้งตน้ดงักล่าวเพิ่มขึ้น  

 ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2565 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 2,234.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,406.8 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา

เพิ่มขึ้นร้อยละ 170 เม่ือเทียบกบังวด 6 เดือน ปี 2564 ตามผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีเพิ่มขึ้นและตามเหตุผลท่ีกล่าวไป

ขา้งตน้ 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
หน่วย : ล้ำนบำท 

30 มิถุนำยน
2565 

31 ธันวำคม
2564 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สินทรัพยร์วม  10,646   10,550   96  0.9% 
หน้ีสินรวม  2,382   2,709  (327)  (12.1%) 
ส่วนของผูถื้อหุ้น  8,264   7,841   423  5.4% 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.29 0.35   

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ มีสินทรัพย์รวม 10,646 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 96 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 โดยหลกัเป็นผลจาก 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จ านวน 1,508 ล้านบาท ส่วนหน่ึงมาจากการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทัฯ ซ่ึงไดอ้ธิบายในส่วนของงบกระแสเงินสด  



  

 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 88 ลา้นบาทและรายได้ค่าบริการทางการแพทยค์า้งรับเพิ่มขึ้น 1,682 ลา้น

บาท จากรายไดท่ี้เพิ่มขึ้นและตามก าหนดการรับช าระ 

• สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง 287 ลา้นบาทจากการไดรั้บวคัซีนทางเลือก 

บริษทัฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 2,382 ลา้นบาท ลดลง 327 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัหน้ีสินรวม ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลกัมาจาก 

• เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 13 ลา้นบาท 
• เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 36 ลา้นบาท  

• ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 207 ลา้นบาท จากการช าระภาษีนิติบุคคลของปีก่อน 

• เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 75 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืนตามงวด 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีจ านวน 8,264 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 423 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส่วนของผูถื้อ

หุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามผลก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE Ratio) อยูท่ี่ 0.29 เท่ายงัเป็นอตัราส่วนท่ีต ่า สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถ

ในการก่อหน้ีเพื่อขยายกิจการไดอี้กสูงมาก และยงัเป็นไปตามแผนการขยายของบริษทัฯ 
 

งบกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งวด 6 เดือน  
ปี 2565 

งวด 6 เดือน   
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน  723.13   949.61  (226.48) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (279.70)  (132.44)  (147.27)  
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,951.67)  (206.39)  (1,745.28) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ (1,508.24)   610.79  (2,118.03) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด  2,789.67   547.54  2,242.13 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด  1,281.43   1,158.33  123.10 

 

 

 

ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2565 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 723.13 ลา้นบาท เทียบกบังวด 6 

เดือน ปี 2564 ลดลง 226.48 ลา้นบาท สาเหตุหลกัๆ มาจากการจ่ายช าระภาษีนิติบุคคลของบริษทัฯ ในขณะท่ีผลก าไรจากการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ ยงัคงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในส่วนของกระแสเงินสดจ่ายในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 

147.27 ล้านบาท จากค่าก่อสร้างตามแผนการขยายการให้บริการของโรงพยาบาล และในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรม

จดัหาเงินใชไ้ปจ านวน 1,951.57 ลา้นบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการจ่ายเงินปันผล 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ                          

            (นายก าพล พลสัสินทร์) 

                                  ประธานกรรมการบริหาร 


