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พฤษภาคม 2556

ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1/2556
สารบัญ
ผลการดาเนินงาน

ในไตรมาส 1 ปี 2556 (“ไตรมาส 1/2556”) บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิจานวน 1,948 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 549
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จากไตรมาส 1 ปี 2555 (“ไตรมาส 1/2555”) อย่างไรก็ตามหากรวมรายการไม่ปกติ
(“Non-Recurring Items”) ซึ่งได้แก่กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในไตรมาส 1/2555 กาไรสุทธิใน
ไตรมาส 1/2556 ลดลง 1,246 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 39 จากไตรมาส 1/2555 ผลการดาเนินงานโดยสรุปมีดังนี้

ไตรมาสที่ 1/2556 1
สรุปฐานะการเงิน 3
กิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์ 4

รายได้ค่ารักษาพยาบาลรายไตรมาส







รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการดาเนินงานในไตรมาส 1/2556 มีจานวน 12,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,355 ล้านบาทหรือร้อยละ
12 จากไตรมาส 1/2555 ส่วนใหญ่เกิดจาก
รายได้ค่ารักษาพยาบาลในไตรมาส 1/2556 มีจานวน 12,007 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,341 ล้านบาทหรือร้อยละ 13
จากไตรมาส 1/2555 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยในจากการมีเครือข่ายโรง
พยาบาลที่กว้างขวาง การเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาลตามอัตราเงินเฟ้อประกอบกับการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย
ในเพื่อรองรับความต้องการของคนไข้รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการส่งต่อคนไข้จากทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเครือข่าย
ในไตรมาสนี้ รายได้จากคนไข้ชาวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และ รายได้จากคนไข้ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 14
จากไตรมาส 1/2555 ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากคนไข้ชาวไทยต่อชาวต่างชาติเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ร้อยละ 70
ต่อร้อยละ 30 ในไตรมาส 1/2555 เป็นที่ร้อยละ 68 ต่อร้อยละ 32 ในไตรมาส 1/2556 โดยรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากรายได้จากผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และ รายได้จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จาก
ไตรมาส 1/2555
รายได้จากการจาหน่ายสินค้าและอาหารมีจานวน 298 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 4 จากไตรมาส 1/2555
รายได้อื่นจานวน 132 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 26 ล้านบาทจากไตรมาส 1/2555 มีสาเหตุหลักจากการได้รับคืนภาษี
โรงเรือนของโรงพยาบาลเครือข่าย
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2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และ อื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจาหน่าย) รวม 7,870 ล้านบาทในไตรมาส 1/2556
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากไตรมาส 1/2555 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นตามรายได้ค่ารักษาพยาบาล ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของ
บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเกิดจากการปรับขึ้นค่าวิชาชีพพยาบาลและการรับพยาบาลใหม่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลเครือ
ข่าย
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย) มีจานวน 2,252 ล้านบาทในไตรมาส 1/2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากไตรมาส
1/2555 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของพนักงานสนับสนุน ค่าใช้จ่ายงานสนับสนุนทั่วไป ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าแรง
ในการจ้างบุคคลภายนอกสาหรับงานทาความสะอาดและงานรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาที่เพิ่มสูงขึ้น

EBITDA & EBITDA margin

ทั้งนี้การเติบโตของรายได้จากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ส่งผลให้กาไรจากการดาเนินงาน
ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (“EBITDA”) (ไม่รวมรายการไม่ปกติ) เพิ่มขึ้นจาก 2,746 ล้านบาท ใน
ไตรมาส 1/2555 เป็น 3,076 ล้านบาทในไตรมาส 1/2556 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 อย่างไรก็ตามอัตรากาไร EBITDA (“EBITDA Margin”) ปรับลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 24.8 ในไตรมาส 1/2555 เป็นร้อยละ 24.7 ในไตรมาส 1/2556
3. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย มีจานวน 759 ล้านบาทในไตรมาส 1/2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับในไตรมาส 1/2555
4. รายการอื่นๆ
 ดอกเบี้ยรับจานวน 10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 จากไตรมาส 1/2555
 เงินปันผลรับจานวน 10 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2556 เกิดจากเงินปันผลรับจากบริษัท การบินกรุงเทพ จากัด
 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัท จานวน 312 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
จากัด (มหาชน) จานวน 175 ล้านบาท และส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทโรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) จานวน 124 ล้าน
บาท ซึ่งกาไรจากเงินลงทุนในโรงพยาบาลรามคาแหงนี้ได้รวมกาไรจากการขายเงินลงทุนจานวน 52 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นเป็น 212 ล้านบาทในไตรมาส 1/2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากไตรมาส 1/2555 จากการออกหุ้นกู้จานวน
4,000 ล้านบาท
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจานวน 410 ล้านบาท ลดลงจาก 458 ล้านบาทในไตรมาส 1/2555 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกาไรก่อนภาษี
นิติบุคคล สุทธิด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลงเป็นร้อยละ 20
5. รายการไม่ปกติ (“Non-Recurring Items”)
ในไตรมาส 1/2555 บริษัทมีการบันทึก Non-Recurring Items ได้แก่กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทโรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) รวมจานวน 1,795 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จเป็นขั้นๆ (“Step Acquisition”) ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในเดือนมกราคม 2554 โดยบริษัทต้องวัดมูล
ค่าเงินลงทุนที่ถือก่อนหน้าการซื้อหุ้นใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นในงบกาไรขาดทุน
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จากผลการดาเนิ นงานที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ น หากไม่ ร วม
Non-Recurring Items ซึ่งได้แก่กาไรจากการปรับมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท โรงพยาบาลบ ารุ ง
ราษฎร์ จากัด (มหาชน) บริษัท และบริษัทย่อยมีกาไร
สุทธิจานวน 1,948 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 549 ล้านบาทหรือ
ร้อ ยละ 39 จากไตรมาส 1/2555 โดยอั ตรากาไรสุท ธิ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.6 ในไตรมาส 1/2555 เป็นร้อย
ละ 15.7 ในไตรมาส 1/2556 และก าไรต่ อ หุ้ น ขั้ น
พื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก 0.91 บาทในไตรมาส 1/2555 เป็น
1.26 บาทในไตรมาส 1/2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39

กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ

หากรวม Non-Recurring Items บริษัทและบริษัทย่อ ยมีกาไรสุท ธิจานวน 1,948 ล้านบาทลดลง 1,246 ล้านบาทหรือร้อยละ 39 จากไตรมาส
1/2555 โดยอัตรากาไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 28.8 ในไตรมาส 1/2555 เป็นร้อยละ 15.7 ในไตรมาส 1/2556 และกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง
จาก 2.07 บาทในไตรมาส 1/2555 เป็น 1.26 บาทในไตรมาส 1/2556 หรือลดลงร้อยละ 39

สรุปฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

มี.ค. 56

ธ.ค. 55

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

71,267

68,461

4%

หนี้สินรวม

30,670

30,074

2%

ส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทใหญ่รวม

39,055

36,853

6%

ส่วนของผู้ถอื หุ้นรวม

40,598

38,387

6%



งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 71,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,806
ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 991
ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จานวน 632 ล้านบาท จากการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อรอง
รับการเพิ่มขึ้นของคนไข้ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจานวน 694 ล้านบาทโดยบริษัทและบริษัทย่อยได้
เข้าซื้อหุ้นของบริษัทธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จากัด (มหาชน)”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
24.94 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 55 บาท และได้มีการยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ ส่ง
ผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวรวมกันร้อยละ 45.02



หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจานวน 30,670 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 596 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้จานวน 4,000 ล้านบาท สุทธิด้วยการไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างงวดจานวน 2,000 ล้านบาท
สุทธิด้วยการไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างงวดจานวน 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนอยู่ที่ 0.5 เท่า และอัตราส่วนหนี้สิน
สุทธิต่อทุนอยู่ที่ 0.4 เท่า ซึ่งอัตราส่วนทั้งสอง เท่ากับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555



ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจานวน 40,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,211 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่เ กิด
จากกาไรเบ็ดเสร็จในไตรมาส 1/2556
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2556

บริษัทจัดประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 1/2556
พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถึงมีโอกาสซักถาม ข้อมูลในด้านต่างๆ โดยผู้บริหารของ
บริษัทที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย คุณนฤมล น้อยอ่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ คุณอรรจยา อินทรประสงค์ ผู้อานวยการ
ฝ่ายการเงิน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในครั้งนี้ได้ที่ www.bangkokhospital.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) หรือ “BGH” ซึ่งเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมี
สินทรัพย์รวมกว่า 68,500 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 28 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง ในประเทศ
กัมพูชา บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล ทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและคุณภาพในการ
รักษา การวินิจฉัยโรคที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงความพร้อมและศักยภาพในการดูแลรักษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทัดเทียมมาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับนานาชาติ
ติดต่อสอบถาม :

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310
Tel

+66(0)2755-1793 Email

investor@bangkokhospital.com

