
  

 

เลขท่ี CHG 014/2565 
11 พฤศจิกายน 2565 

 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงินรวม ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน 
  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยนยน 2565 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลประกอบการปีน้ียงัคงสอดคลอ้งกบัไปกนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยในช่วงตน้ปีท่ี

ผ่านมาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสยงัคงสูงอยู่ เน่ืองจากเป็นสายพันธ์ุท่ีติดเช้ือได้ง่าย แต่อาการไม่รุนแรง จึงท าให้

โรงพยาบาลยงัมีการรักษาผูป่้วยโควิด-19 ค่อนขา้งมาก ประกอบกบัอตัราการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของภาครัฐยงัคงอยู่ 

จนกระทัง่สถานการณ์การแพร่ระบาดเร่ิมคล่ีคลายลงจนรัฐบาลไดมี้การประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจ าถ่ิน และ

ยกเลิกการจ่ายค่ารักษาพยาบาลใหก้บัโรงพยาบาลในช่วงตน้ไตรมาส 3 ท่ีผา่นมา ดงัจะเห็นไดจ้ากรายไดใ้นส่วนน้ีท่ีลดลงจาก

ปีก่อนหนา้ 

ในขณะเดียวกนั เม่ือสถานการณ์กลบัสู่ภาวะปกติ ท าให้ผูป่้วยทัว่ไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกลบัมาใชบ้ริการ

ของโรงพยาบาลมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ในกลุ่มผู ้ป่วยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้ นและคาดว่าจะเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผล

ประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2565 ของบริษทัฯ มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
 

 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับไตรมำส 3 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2565  

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

ดงัต่อไปน้ี     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ไตรมำส 3   
ปี 2565 

ไตรมำส 3   
ปี 2564 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  2,026   4,390   (2,364) (54%) 
รายไดอ่ื้น  74  68   6 9% 
รวมรำยได้  2,100   4,458   (2,358)  (53%) 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  1,480   2,159  (679)  (31%) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  253   338  (85) (25%) 
ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ  258   1,563  (1,305)  (83%) 
ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)  
อัตรำก ำไรขั้นต้น  
อัตรำก ำไรสุทธิ  

0.0235 
26.95% 

12% 

0.1421 
50.82% 

35% 

  



  

 

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2565 เป็นจ านวน 258 ลา้นบาท ลดลง 1,305 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลง
ร้อยละ 83 เม่ือเทียบไตรมาส 3 ปี 2564 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี 
 

 

รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล 

 ในไตรมาส 3 ปี 2565  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,026 ลา้นบาท ลดลง 2,364 ลา้นบาท คิด

เป็นอตัราลดลงร้อยละ 54 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564  

 รำยได้ในกลุ่มผู้ ป่วยทั่วไป ไตรมาส 3 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 โดยแยกออกเป็นรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 

เพิ่มขึ้น 136.33 ลา้นบาท และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) เพิ่มขึ้น 76.56 ลา้นบาท โดยรายไดท่ี้เพิ่มขึ้นเป็นผลประกอบการ

ของศูนยร์ายไดต่้างๆ ท่ีกลบัมาให้บริการ รวมถึงการขยายการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มีรายไดใ้นกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป

สูงขึ้น ในขณะท่ีรายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองจากโควิด-19 ลดลงอยา่งมากจากการฉีดวคัซีนและการรักษาพยาบาล  

 รำยได้โครงกำรประกันสังคม  ไตรมาส 3 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 จากไตรมาส 3 ปี 2564 ท่ีผ่านมา จากจ านวน

ผูป้ระกนัตนท่ีเพิ่มขึ้นและการกลบัมารักษาของผูป่้วยในท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง (Adj.RW>2) 

 รำยได้จำกโครงกำรภำครัฐอ่ืนๆ  ไตรมาส 3 ปี 2565 ลดลงร้อยละ 95  เม่ือเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 มาจากการ

ปรับเปล่ียนนโยบายของภาครัฐในการปรับลดและยกเลิกการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในการดูแลผูป่้วยโควิด-19 รวมถึง

ผูป่้วยโควิด-19ท่ีลดลงอยา่งมีสาระส าคญัเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 รำยได้อ่ืน เพิ่มขึ้น 6 ลา้นบาท จากการรับจา้งบริหารงานใหก้บัโรงพยาบาลภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ไตรมำส 3   

ปี 2565 
ไตรมำส 3   

ปี 2564 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป  1,311.65   1,098.76  212.89 19% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD)  697.11   560.78  136.33 24% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD)  614.54   537.98  76.56 14% 

รำยได้จำกโครงกำรสวัสดิกำรภำครัฐ  714.66   3,291.73  (2,577.07) (78%) 
โครงการประกนัสังคม  565.06   367.06  198.00 54% 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ  149.60   2,924.67  (2,775.07) (95%) 

รวมรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล  2,026.31   4,390.49  (2,364.18) (54%) 
 

 

 

 

 



  

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ในไตรมาส 3 ปี 2565 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงจาก 50.82% เป็น 26.95% ส่งผลให้อตัราก าไรสุทธิลดลงจาก 

35% เป็น 12%  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 สืบเน่ืองจากรายไดเ้ก่ียวเน่ืองจากโควิด-19 ลดลง ส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้

และอตัราก าไรสุทธิลดลงกลบัสู่ภาวะปกติ ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงมีการบริหารจดัการตน้ทุนและควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆอยูเ่สมอ  

 ในไตรมาส 3 ปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 258 ลา้นบาท ลดลง 1,305 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 83 

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 ตามผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีลดลงและตามเหตุผลท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 

 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2565  

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565 ส าหรับงวด 9 เดือน  
ดงัต่อไปน้ี     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งวด 9 เดือน   
ปี 2565 

งวด 9 เดือน      
ปี 2564 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  8,382   7,876   506  6% 
รายไดอ่ื้น  209  189   20  11% 
รวมรำยได้  8,591   8,065   526  7% 
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  4,679  4,359   320  7% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  680   704  (24)  (3%) 
ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ  2,493   2,391   102  4% 
ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.2266 0.2174   
อัตรำก ำไรขั้นต้น 44.18% 44.65%   
อัตรำก ำไรสุทธิ 29% 30%  

 
 

 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิ ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 เป็นจ านวน 2,493 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 102 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2564 โดยมีค าอธิบายดงัน้ี 

รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล 

 ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2565  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  8,382 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 506 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2564  

 รำยได้ในกลุ่มผู้ ป่วยทั่วไป ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 โดยแยกออกเป็นรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก 

(OPD) เพิ่มขึ้น 627.51 ล้านบาท และรายได้จากกลุ่มผู ้ป่วยใน (IPD) เพิ่มขึ้ น 499.24 ล้านบาท โดยรายได้ท่ีเพิ่มขึ้ นสืบ

เน่ืองมาจากรายไดเ้ก่ียวเน่ืองจากโควิด-19 และบริการฉีดวคัซีนทางเลือก นอกจากน้ี การเร่ิมกลบัสู่ภาวะปกติส่งผลให้คนไข้

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกลบัเขา้มารับบริการในโรงพยาบาลมากยิง่ขึ้น 



  

 

 รำยได้โครงกำรประกันสังคม ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากงวด 9 เดือน ปี 2564 ท่ีผ่านมา จาก

จ านวนผูป้ระกนัตนท่ีเพิ่มขึ้นและการกลบัมารักษาของผูป่้วยในท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง (AdjRW>2) 

 รำยได้จำกโครงกำรภำครัฐอ่ืนๆ ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 ลดลงร้อยละ 24  เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2564 สาเหตุ

หลักมาจากรายได้ท่ีเก่ียวเน่ืองจากโรคโควิด -19 ลดลง รวมถึงการปรับเปล่ียนนโยบายของภาครัฐในการจ่ายเงินค่า

รักษาพยาบาลในการดูแลผูป่้วยโควิด-19 

 รำยได้อ่ืน เพิ่มขึ้น 20 ลา้นบาท จากการรับจา้งบริหารงานใหก้บัโรงพยาบาลภาครัฐ 
 

 

   

หน่วย : ล้ำนบำท 
งวด 9 เดือน  

ปี 2565 
งวด 9 เดือน  

ปี 2564 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป  4,071.83   2,945.08  1,126.75 38% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD)  2,250.69   1,623.18  627.51 39% 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD)  1,821.14   1,321.90  499.24 38% 

รำยได้จำกโครงกำรสวัสดิกำรภำครัฐ  4,310.36   4,931.21  (620.85) (13%) 
โครงการประกนัสังคม  1,522.64   1,255.59  267.05 21% 
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ  2,787.72   3,675.62  (887.90) (24%) 

รวมรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล  8,382.19   7,876.29  505.90 6% 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงจาก 44.65% เป็น 44.18% ส่งผลใหอ้ตัราก าไรสุทธิลดลง

จาก 30% เป็น 29%  เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2564 โดยหลกัค่าใชจ่้ายในส่วนงานต่างๆ เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกนักบั

รายได ้อาทิ ค่าธรรมเนียมแพทย ์ตน้ทุนยาและเวชภณัฑ ์และค่าใชจ่้ายต่างๆ แต่สาเหตุท่ีอตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิ

ลดลงมาจากรายไดใ้นส่วนค่ารักษาพยาบาลโควิด-19 ท่ีลดลง 

 ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 2,493 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 102 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2564 ตามผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีเพิ่มขึ้นและตามเหตุผลท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 

 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
หน่วย : ล้ำนบำท 

30 กันยำยน
2565 

31 ธันวำคม
2564 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

สินทรัพยร์วม  10,741  10,550   191  1.8% 
หน้ีสินรวม  3,146   2,709  437 16.1% 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 7,595   7,841   (246) (3.1%) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.41 0.35   

 



  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯ มีสินทรัพย์รวม 10,741 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 191 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัสินทรัพย ์ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยหลกัเป็นผลจาก 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จ านวน 1,043 ล้านบาท ส่วนหน่ึงมาจากการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทัฯ ซ่ึงไดอ้ธิบายในส่วนของงบกระแสเงินสด  

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 85 ลา้นบาทและรายได้ค่าบริการทางการแพทยค์า้งรับเพิ่มขึ้น 1,324 ลา้น

บาท จากรายไดท่ี้เพิ่มขึ้นและตามก าหนดการรับช าระ 

• สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง 330 ลา้นบาทจากการไดรั้บวคัซีนทางเลือกและรับรู้รายไดใ้นส่วนท่ีหมดอายุตาม

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 172 ลา้นบาทจากโครงการก่อสร้างในการขยายโรงพยาบาล 

 

บริษทัฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 3,146 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 437 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัหน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีสาเหตุหลกัมาจาก 

• เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้น 987 ลา้นบาทเพื่อน ามาหมุนเวียนในบริษทั 
• เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 102 ลา้นบาท  

• ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 597 ลา้นบาท จากการช าระภาษีนิติบุคคลของปีก่อนและช าระภาษีคร่ึงปี 

• เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 35 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืนตามงวด 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีจ านวน 7,595 ลา้นบาท ลดลง 246 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส่วนของผูถื้อ

หุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามผลก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE Ratio) อยูท่ี่ 0.41 เท่ายงัเป็นอตัราส่วนท่ีต ่า สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถ

ในการก่อหน้ีเพื่อขยายกิจการไดอี้กสูงมาก และยงัเป็นไปตามแผนการขยายของบริษทัฯ 
 

งบกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งวด 9 เดือน  
ปี 2565 

งวด 9 เดือน   
ปี 2564 

เปลี่ยนแปลง 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน  1,297 1076 221 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (485) (248) (237) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,855) (588) (1,267) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ (1,043) 240 (1,283) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,790 548 2,242 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 1,747 788 959 

 

 

 

 



  

 

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,297 ลา้นบาท เทียบกบังวด 9 

เดือน ปี 2564 เพิ่มขึ้น 221 ลา้นบาท จากผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษทั ในส่วนของกระแสเงินสดจ่ายในกิจกรรม

ลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 237 ลา้นบาท จากค่าก่อสร้างตามแผนการขยายการให้บริการของโรงพยาบาล และในส่วน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจ านวน 1,855 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินปันผล 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ         

 

 

 

                  

            (นายก าพล พลสัสินทร์) 

                                  ประธานกรรมการบริหาร 


