
ในไตรมาส 1 ปี 2555 (“ไตรมาส 1/2555”) บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 3,227 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
2,391 ล้านบาทหรือร้อยละ 286  จากไตรมาส 1/2554 ผลการด าเนินงานโดยสรุป มีดังนี้ 

 รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงานในไตรมาส 1/2555 มีจ านวน 11,083 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 4,155 
ล้านบาทหรือร้อยละ 60 จากไตรมาส 1/2554 ส่วนใหญ่เกิดจาก 

 รายได้ค่ารักษาพยาบาลในไตรมาส 1/2555 มีจ านวน 10,666 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 4,041 
ล้านบาทหรือร้อยละ 61 จากไตรมาส 1/2554 รายได้ค่ารักษาพยาบาลนี้ประกอบด้วย 

 รายได้ค่ารักษาพยาบาลของบริษัทก่อนการเข้าร่วมกิจการ (ไม่นับรวมรายได้ของเครือโรงพยาบาล 
พญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล) จ านวน 7,664 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 
จากไตรมาส 1/2554  มีสาเหตุหลักจากการมีฐานคนไข้ การมีเครือข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวาง 
และการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย ส่งผลให้ รายได้จากคนไข้ชาวไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
15  และรายได้จากคนไข้ชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17 จากไตรมาส 1/2554 การเพ่ิมขึ้น 
ในไตรมาสที่ 1/2555 นี้มาจากรายได้จาก ผู้ป่วยนอก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19 และรายได้จากผู้ป่วย 
ในเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 จากไตรมาส 1/2554  

 การรวมรายได้ของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลจ านวน 3,002 
ล้านบาท  ทั้งนี้เนื่องจากคนไข้จากเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล 
ส่วนใหญ่เป็นคนไข้ชาวไทย ท าให้สัดส่วนรายได้จากคนไข้ชาวไทย ต่อชาวต่างชาติ เปลี่ยนแปลง 
จากร้อยละ 59 ต่อร้อยละ 41 ในไตรมาส 1/2554 เป็นร้อยละ 69 ต่อร้อยละ 31 ในไตรมาส 1/2555 

 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและอาหารซ่ึงมีจ านวน  311 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 81 ล้านบาท 
จากไตรมาส 1/2554 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้า 
ของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบาราตอรี่ (อ านวยเภสัช) จ ากัด  
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 รายได้อื่นรวม 107 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 33 ล้านบาทจากไตรมาส 1/2554  ส่วนใหญ่เกิดจาก 
รวมรายได้อื่นของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล  

2.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) รวม 6,883 ล้านบาทในไตรมาส 1/2555  

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 59 จากไตรมาส 1/2554 สาเหตุหลักจากการ เพ่ิมขึ้นตามรายได้ค่ารักษาพยาบาล  การรวมต้นทุน 
ค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆของเครือโรงพยาบาล พญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล  ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่าย 
ของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเกิดจากการปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปีและการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร(รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย)  มีจ านวน 2,167 ล้านบาทในไตรมาส 1/2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 54 จากไตรมาส 
1/2554  ส่วนใหญ่เกิดจากการรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล  
ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งเกิดจากการปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี การเพ่ิมขึ้นของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร Bangkok Plaza ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นการเพ่ิมเน้ือที่การให้บริการทางการแพทย์ และเป็นพ้ืนที่ให้เช่าแก่ 
ร้านค้าเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่คนไข้และรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต 

 อย่างไรก็ตามก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (“EBITDA”) ก่อนรายการ 
ไม่ปกติ (“Non-Recurring Items”) เพ่ิมขึ้นจาก 1,736 ล้านบาทในไตรมาส 1/2554 เป็น 2,746 ล้านบาทในไตรมาส 1/2555  
คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 58  ทั้งนี้อัตราก าไร EBITDA(“EBITDA Margin”) ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 25.1 ในไตรมาส 1/2554 เป็นร้อยละ 
24.8 ในไตรมาส 1/2555   

3. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย มีจ านวน 713 ล้านบาทในไตรมาส 1/2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเปรียบเทียบกับในไตรมาส 1/2554  
จากการรวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล 

4. รายการอื่นๆ 
 ดอกเบี้ยรับจ านวน 16 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 161 จากไตรมาส 1/2554 จากการรวมดอกเบี้ยรับของเครือโรงพยาบาล 

พญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 76 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทโรงพยาบาล 

รามค าแหง จ ากัด (มหาชน) จ านวน 64 ล้านบาท 
 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ิมขึ้นเป็น 193 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 44 จากไตรมาส 1/2554 จากการรวมเงินกู้ยืมระยะยาวจาก 

สถาบันการเงินของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล  
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 423 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 288 ล้านบาทในไตรมาส 1/2554 จากการเพ่ิมขึ้นของก าไรก่อนภาษีนิติบุคคล  
5. รายการไม่ปกติ (“Non-Recurring Items”) 

 ในไตรมาส 1/2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวนรวม 44.2 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 
2,234.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 6.06 ท าให้บริษัทมีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวทั้งสิ้นเป็นร้อยละ 20.28 
และเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร่วม  บริษัทบันทึก Non-Recurring Items ได้แก่ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนรวมจ านวน  



1,795 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จเป็นขั้นๆ (“Step Acquisition”) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
เร่ืองการรวมธุรกิจ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในเดือนมกราคม 2554  โดยบริษัทต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนที่ถือก่อนหน้าการซื้อหุ้นใหม่ 
โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นในงบก าไรขาดทุน  
 

จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น หากไม่รวม  Non-Recurring Items ซึ่งได้แก่ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ เงินลงทุนจ านวน 1,795 
ล้านบาทในไตรมาส 1/2555 ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 1,432 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 596 ล้านบาทหรือร้อยละ 71 
จากไตรมาส 1/2554  โดยอัตราก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.1 ในไตรมาส 1/2554 เป็นร้อยละ 12.9 ในไตรมาส 1/2555 
และก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นจาก 0.67 บาทในไตรมาส 1/2554  เป็น 0.93 บาทในไตรมาส 1/2555 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 38 
 

หากรวม  Non-Recurring Items บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 3,227 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,391 ล้านบาทหรือร้อยละ 286  จากไตรมาส 
1/2554 โดยอัตราก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.1 ในไตรมาส 1/2554 เป็นร้อยละ 29.1 ในไตรมาส 1/2555  
และก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นจาก 0.67 บาทในไตรมาส 1/2554 เป็น 2.09 บาทในไตรมาส 1/2555 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 211 
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สรุปฐานะการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 
 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 62,260 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3,468 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 6 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 7,671 ล้านบาท สุทธิด้วยการลดลง

ของเงินลงทุนระยะยาวอื่นจ านวน 4,827 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในบริษัทโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

จ ากัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัทโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วม  

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีจ านวน 26,939 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,564 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จาก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2554  ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,608 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในเงินลงทุน ในบริษัท

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน)  ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนไม่เปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.5 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่ อทุนไม่

เปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.4 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจ านวน 35,321 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,904 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ส่วนใหญ่เ กิดจาก

ก าไรเบ็ดเสร็จในไตรมาส 1/2555  

(หน่วย : ล้านบาท) มี.ค. 55 ธ.ค. 54 เปลี่ยนแปลง 

สินทรพัย์รวม 62,260 58,792 6% 

หนี้สินรวม 26,939 25,375 6% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญร่วม 33,881 31,995 6% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 35,321 33,417 6% 



 

 

 

 

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) หรือ “BGH” ซึ่งเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมี

สินทรัพย์รวมกว่า 58,800 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 และมีโรงพยาบาลในเครือ 26 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง ในประเทศ

กัมพูชา บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล ทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและคุณภาพในการ

รักษา การวินิจฉัยโรคที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงความพร้อมและศักยภาพในการดูแลรักษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทัดเทียมมาตรฐาน

โรงพยาบาลระดับนานาชาติ  

ติดต่อสอบถาม : นักลงทุนสัมพันธ์  

   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 

   2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310  

   Tel  +66(0)2755-1793 Email  investor@bangkokhospital.com 

ห น้ า 4  ฉ บั บ ที่  2 / 2 5 5 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ BDMS 

พร้อมด้วยคุณนฤมล น้อยอ่ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน B D M S  คุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและกลุ่มโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล และคุณอรรจยา อินทรประสงค์ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ด้านนักลงทุน 

สัมพันธ์ BDMS ร่วมประชุมนักวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการไตรมาส 1/2555 พร้อมเปิดโอกาสให้โอกาสให้ 

นักวิเคราะห์และนักลงทุนมีโอกาสซักถามกลยุทธ์และแนวทางการเติบโตของบริษัท 

 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในคร้ังนี้ได้ที่ www.bangkokhospital.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ 

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 


