
ในไตรมาส 1 ปี 2556 (“ไตรมาส 1/2556”) บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 1,948 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 549 
ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 39 จากไตรมาส 1 ปี 2555 (“ไตรมาส 1/2555”) อย่างไรก็ตามหากรวมรายการไม่ปกติ   
(“Non-Recurring Items”) ซึ่งได้แก่ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในไตรมาส 1/2555 ก าไรสุทธิใน 
ไตรมาส 1/2556 ลดลง 1,246 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 39 จากไตรมาส 1/2555 ผลการด าเนินงานโดยสรุปมีดังนี้ 
 
 
 
 

 รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงานในไตรมาส 1/2556 มีจ านวน 12,438 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,355 ล้านบาทหรือร้อยละ 
12 จากไตรมาส 1/2555 ส่วนใหญ่เกิดจาก 

 รายได้ค่ารักษาพยาบาลในไตรมาส 1/2556 มีจ านวน 12,007 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้น 1,341 ล้านบาทหรือร้อยละ 13 
จากไตรมาส 1/2555    มีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยในจากการมีเครือข่ายโรง 
พยาบาลที่กว้างขวาง การเพ่ิมขึ้นของค่ารักษาพยาบาลตามอัตราเงินเฟ้อประกอบกับการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย 
ในเพ่ือรองรับความต้องการของคนไข้รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของการส่งต่อคนไข้จากทั้งภายในและภายนอกโรงพยา-
บาลเครือข่าย 
ในไตรมาสนี้   รายได้จากคนไข้ชาวไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12  และ รายได้จากคนไข้ชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 
จากไตรมาส 1/2555 ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากคนไข้ชาวไทยต่อชาวต่างชาติเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ร้อยละ 70 
ต่อร้อยละ 30 ในไตรมาส 1/2555 เป็นที่ร้อยละ 68 ต่อร้อยละ 32 ในไตรมาส 1/2556   โดยรายได้ค่ารักษาพยา- 
บาลที่เพ่ิมขึ้นนี้มาจากรายได้จากผู้ป่วยนอกที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 และ รายได้จากผู้ป่วยในเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 จาก 
ไตรมาส 1/2555  

 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและอาหารมีจ านวน  298 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 4 จากไตรมาส 1/2555 
 รายได้อื่นจ านวน 132 ล้านบาทเพ่ิมขึ้น 26 ล้านบาทจากไตรมาส 1/2555    มีสาเหตุหลักจากการได้รับคืนภาษี 

โรงเรือนของโรงพยาบาลเครือข่าย 
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ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1/2556 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลรายไตรมาส 
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2.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และ อื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจ าหน่าย)   รวม 7,870 ล้านบาทในไตรมาส 1/2556  

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 จากไตรมาส 1/2555   สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นตามรายได้ค่ารักษาพยาบาล  ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายของ 
บุคลากรทางการแพทย์   ซึ่งเกิดจากการปรับขึ้นค่าวิชาชีพพยาบาลและการรับพยาบาลใหม่เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลเครือ 
ข่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย)   มีจ านวน 2,252 ล้านบาทในไตรมาส 1/2556  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 จากไตรมาส 
1/2555    ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายของพนักงานสนับสนุน ค่าใช้จ่ายงานสนับสนุนทั่วไป  ซึ่งเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของค่าแรง 
ในการจ้างบุคคลภายนอกส าหรับงานท าความสะอาดและงานรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาที่เพ่ิมสูงขึ้น 
 

ทั้งนี้การเติบโตของรายได้จากการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้นสูงกว่าการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน      ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงาน 
ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (“EBITDA”)  (ไม่รวมรายการไม่ปกติ)  เพ่ิมขึ้นจาก 2,746 ล้านบาท ใน 
ไตรมาส 1/2555 เป็น 3,076 ล้านบาทในไตรมาส 1/2556  คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12  อย่างไรก็ตามอัตราก าไร EBITDA (“EBITDA Mar-
gin”) ปรับลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 24.8 ในไตรมาส 1/2555 เป็นร้อยละ 24.7 ในไตรมาส 1/2556  
 

3. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย มีจ านวน 759 ล้านบาทในไตรมาส 1/2556 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับในไตรมาส 1/2555   

4. รายการอื่นๆ 
 ดอกเบี้ยรับจ านวน 10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 จากไตรมาส 1/2555  
 เงินปันผลรับจ านวน 10 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2556 เกิดจากเงินปันผลรับจากบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัท จ านวน 312 ล้านบาท   ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

จ ากัด (มหาชน) จ านวน 175 ล้านบาท   และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทโรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) จ านวน 124 ล้าน 
บาท ซึ่งก าไรจากเงินลงทุนในโรงพยาบาลรามค าแหงนี้ได้รวมก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 52 ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ิมขึ้นเป็น  212 ล้านบาทในไตรมาส 1/2556  หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากไตรมาส 1/2555    จากการออกหุ้นกู้จ านวน 
4,000 ล้านบาท 

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน  410 ล้านบาท ลดลงจาก 458 ล้านบาทในไตรมาส 1/2555   มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของก าไรก่อนภาษี 
นิติบุคคล สุทธิด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลงเป็นร้อยละ 20 

5. รายการไม่ปกติ (“Non-Recurring Items”) 
ในไตรมาส 1/2555   บริษัทมีการบันทึก  Non-Recurring Items    ได้แก่ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทโรงพยาบาล 
บ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน)  รวมจ านวน 1,795 ล้านบาท  ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จเป็นขั้นๆ  (“Step Acquisition”) ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ  ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในเดือนมกราคม 2554  โดยบริษัทต้องวัดมูล 
ค่าเงินลงทุนที่ถือก่อนหน้าการซ้ือหุ้นใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นในงบก าไรขาดทุน  

EBITDA & EBITDA margin 



จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น หากไม่รวม  

Non-Recurring Items ซึ่งได้แก่ก าไรจากการปรับมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลบ ารุง

ราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไร

สุทธิจ านวน 1,948 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 549 ล้านบาทหรือ

ร้อยละ 39 จากไตรมาส 1/2555 โดยอัตราก าไรสุทธิ

เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.6 ในไตรมาส 1/2555  เป็นร้อย

ละ 15.7 ในไตรมาส 1/2556  และก าไรต่อหุ้นขั้น

พ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นจาก 0.91 บาทในไตรมาส 1/2555 เป็น 

1.26 บาทในไตรมาส 1/2556  หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 39 

หากรวม  Non-Recurring Items บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 1,948 ล้านบาทลดลง 1,246 ล้านบาทหรือร้อยละ 39 จากไตรมาส 

1/2555 โดยอัตราก าไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 28.8 ในไตรมาส 1/2555   เป็นร้อยละ 15.7 ในไตรมาส 1/2556   และก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานลดลง

จาก 2.07 บาทในไตรมาส 1/2555 เป็น 1.26 บาทในไตรมาส 1/2556 หรือลดลงร้อยละ 39 
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สรุปฐานะการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 
 

 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556     บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 71,267 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,806 
ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน   991 
ล้านบาท  และการเพ่ิมขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 632 ล้านบาท    จากการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือรอง 
รับการเพ่ิมขึ้นของคนไข้ในอนาคต    นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 694 ล้านบาทโดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ 
เข้าซ้ือหุ้นของบริษัทธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  (เดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จ ากัด (มหาชน)”)  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
24.94 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 55 บาท  และได้มีการยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ส่ง 
ผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวรวมกันร้อยละ 45.02  
 

 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจ านวน 30,670 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 596 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555   ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้จ านวน 4,000 ล้านบาท  สุทธิด้วยการไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างงวดจ านวน 2,000 ล้านบาท 
สุทธิด้วยการไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างงวดจ านวน 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนอยู่ที่  0.5 เท่า และอัตราส่วนหนี้สิน 
สุทธิต่อทุนอยู่ที่ 0.4 เท่า ซึ่งอัตราส่วนทั้งสอง เท่ากับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจ านวน 40,598 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,211 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่เกิด 

จากก าไรเบ็ดเสร็จในไตรมาส 1/2556  

(หน่วย : ล้านบาท) มี.ค. 56 ธ.ค. 55 เปลี่ยนแปลง 

สินทรพัย์รวม 71,267 68,461 4% 

หนี้สินรวม 30,670 30,074 2% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญร่วม 39,055 36,853 6% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 40,598 38,387 6% 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 



 

 

 

 

 

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

โรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมี

สินทรัพย์รวมกว่า 68,500 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 28 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 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจัดประชุมนักวิเคราะห์ คร้ังที่ 2/2556 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เพ่ือน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการไตรมาส  1/2556 

พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถึงมีโอกาสซักถาม ข้อมูลในด้านต่างๆ โดยผู้บริหารของ 

บริษัทที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย คุณนฤมล น้อยอ่ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ คุณอรรจยา อินทรประสงค์ ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายการเงิน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์  

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในคร้ังนี้ได้ที่ www.bangkokhospital.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ 

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 
ประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2556 


