
ส าหรับผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 
จ านวน 3,164  ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 485  ล้านบาทหรือร้อยละ 18 จากงวดเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามหากรวม 
รายการไม่ปกติ (“Non-Recurring Items”) ซึ่งได้แก่ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  ก าไรสุทธิใน 
คร่ึงปีแรกของปี 2556 ลดลง 1,179 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 26 จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
ผลการด าเนินงานโดยสรุป มีดังนี้ 

1.  รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2556 มีจ านวน 24,456 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,560 ล้านบาทหรือร้อย

ละ 12 จากคร่ึงปีแรกของปี 2555 ส่วนใหญ่เกิดจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 รายได้ค่ารักษาพยาบาลในครึ่งปีแรกของปี 2556 มีจ านวน 23,555 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,496 ล้านบาทหรือร้อย

ละ 12 จากครึ่งปีแรกของปี 2555 มีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจากการมี

เครือข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวาง ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของค่ารักษาพยาบาลตามอัตราเงินเฟ้อ  

ในครึ่งปีแรกของปี 2556 นี้ รายได้จากคนไข้ชาวไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11  และรายได้จากคนไข้ชาวต่างชาติ

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 จากครึ่งปีแรกของปี 2555 ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากคนไข้ชาวไทยต่อชาวต่างชาติไม่

เปลี่ยนแปลง ที่ร้อยละ 71 ต่อร้อยละ 29 ในครึ่งปีแรกของปี 2555 และครึ่งปีแรกของปี 2556 โดยรายได้ค่า

รักษาพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นนี้มาจากรายได้จากผู้ป่วยนอกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 และรายได้จากผู้ป่วยในเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

13 จากคร่ึงปีแรกของปี 2555 

 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและอาหารมีจ านวน  624 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2 จากครึ่งปีแรกของปี 

2555 

 รายได้อื่นจ านวน 278 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22 จากครึ่งปีแรกของปี 2555 มีสาเหตุหลักจากรายได้ค่าเช่า 

และการได้รับคืนภาษีโรงเรือนและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของโรงพยาบาลเครือข่าย 

สารบญั 

ผลการด าเนินงาน   

6 เดือนปี 2556 

 

1 

สรุปฐานะการเงิน 4 

กิจกรรม 

นักลงทุนสัมพันธ์ 

 

5 

สารผู้ลงทุนสัมพันธ์ 
สิ ง ห า ค ม  2 5 5 6  ฉ บั บ ที่  3 / 2 5 5 6  

ผลการด าเนินงาน 6 เดือนปี 2556 

รายได้ค่ารักษาพยาบาล 



2.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) รวม 15,782 ล้านบาทในครึ่งปีแรก 

ของปี 2556 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 จากครึ่งปีแรกของปี 2555 สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นตามรายได้ค่ารักษาพยาบาล  และการเพ่ิมขึ้น 
ของค่าใช้จ่ายของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเกิดจากการปรับขึ้นค่าวิชาชีพพยาบาลและการรับพยาบาลใหม่เพ่ือรองรับการเจริญเติบ 
โตของโรงพยาบาลเครือข่าย ประกอบกับการเตรียมการส าหรับโรงพยาบาลเครือข่ายใหม่ ที่จะเปิดในช่วงต้นปี 2557 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร(รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย)  มีจ านวน 4,870 ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2556 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 
จากครึ่งปีแรกของปี 2555 เกิดจากการเพ่ิมขึ้นจากการปรับเงินเดือนประจ าปีของพนักงานและผู้บริหาร การรับผู้บริหารเพ่ือรองรับ 
การเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่  การรวมผลประกอบการของบริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด การตัดจ าหน่ายเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน การเพ่ิมขึ้นของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ บริษัทในเครือ 
รวมถึงค่าเช่า ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา และค่าสาธารณูปโภคที่เพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทั้งนี้ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (“EBITDA”) เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 
5,155 ล้านบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2555 เป็น 5,350 ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2556 คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4  อย่างไรก็ตาม 
อัตราก าไร EBITDA(“EBITDA Margin”) ลดลงจากร้อยละ 23.5 ในครึ่งปีแรกของปี 2555 เป็นร้อยละ 21.9  ในครึ่งปีแรกของปี 2556   

3.  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย มีจ านวน 1,546 ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2556 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับในครึ่งปีแรก
ของปี 2555 

4.  รายการอื่นๆ 
 ดอกเบี้ยรับจ านวน 26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากคร่ึงปีแรกของปี 2556 
 เงินปันผลรับจ านวน 25 ล้านบาท ในคร่ึงปีแรกของปี 2556 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินปันผลรับจากบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

19 ล้านบาท 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 565 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทโรงพยาบาล 

บ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 314 ล้านบาท และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทโรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 232 ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ิมขึ้นเป็น 458 ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 จากคร่ึงปีแรกของปี 2555 จากการออก 
หุ้นกู้จ านวน 7,000 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการขยายเครือข่ายโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดช าระ 
และการช าระเงินกู้ระยะสั้น 

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน  666 ล้านบาท ลดลงจาก 803 ล้านบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของก าไร 
ก่อนภาษีนิติบุคคล สุทธิด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลงเป็นร้อยละ 20 
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EBITDA & EBITDA margin 



5.  รายการไม่ปกติ (“Non-Recurring Items”) 

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึก Non-Recurring Items ได้แก่ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนรวมจ านวน 131 ล้านบาท 
ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จเป็นขั้นๆ (“Step Acquisition”) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ืองการ 
รวมธุรกิจ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในเดือนมกราคม 2554  โดยบริษัทต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนที่ถือก่อนหน้าการซ้ือหุ้นใหม่โดย 
ใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นในงบก าไรขาดทุน โดยในไตรมาส 2/2556 มีรายการการรวมธุรกิจที่ด าเนินการ 
ส าเร็จเป็นขั้นๆ (“Step Acquisition”) ดังนี ้

(1) การลงทุนในบริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ในไตรมาส 1/2556 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จ ากัด (มหาชน)”) ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ดังกล่าวรวมกันจากร้อยละ 20.01 เป็นร้อยละ 45.02 โดยในไตรมาส 2/2556 บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารเข้าไปบริหาร 
และเปลี่ยนสถานะบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทได้รับรู้ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนส่วนที่บริษัทถือไว้อยู่เดิมใน 
บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุน จ านวน 61 ล้านบาท  

(2)  การลงทุนในบริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 

บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัดเพ่ิมเติม จ านวน 160 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท 
สหแพทย์เภสัช จ ากัด จากร้อยละ 49.00 เป็นร้อยละ 86.23 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  และเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อย 
ทั้งนี้บริษัทได้รับรู้ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนส่วนที่บริษัทถือไว้อยู่เดิมให้เป็นมูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุน จ านวน 70 
ล้านบาท 

ในไตรมาส 1/2555 บริษัทบันทึกก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) 
รวมจ านวน 1,795 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น หากไม่รวม  Non-Recurring Items ซึ่งได้แก่ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังที่

กล่าวมาข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 3,164 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 485 ล้านบาทหรือร้อยละ 18 จากครึ่งปีแรกของปี 2555 

โดยอัตราก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 12.2 ในครึ่งปีแรกของปี 2555  เป็นร้อยละ 12.9 ในครึ่งปีแรกของปี 2556  และก าไรต่อหุ้น

ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นจาก 1.73 บาทในคร่ึงปีแรกของปี 2555 เป็น 2.05 บาทในคร่ึงปีแรกของปี 2556  หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 

หากรวม  Non-Recurring Items บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 3,295 ล้านบาท ลดลง 1,179 ล้านบาทหรือร้อยละ 26 จากครึ่งปี

แรกของปี 2555 โดยอัตราก าไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 20.4 ในครึ่งปีแรกของปี 2555    เป็นร้อยละ 13.5 ในครึ่งปีแรกของปี 2556   และ

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานลดลงจาก 2.90 บาทในคร่ึงปีแรกของปี 2555 เป็น 2.13 บาทในคร่ึงปีแรกของปี 2556  หรือลดลงร้อยละ 26 
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ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
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สรุปฐานะการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 73,327 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 4,867  

ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 2,976 ล้านบาท 

การก่อสร้างโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ การจัดซื้อที่ดินเพ่ือรองรับการ

ก่อสร้างโรงพยาบาลจอมเทียน โรงพยาบาลดีบุก การซื้อทรัพย์สินของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ประกอบกับการซื้อกิจการบริษัท ธนบุรี

เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด  ในไตรมาส 2/2556 บริษัทยังได้มีสิทธิการเช่าเพ่ิมขึ้น 354 ล้านบาท จาก

สิทธิการเช่าของโรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ นอกจากนี้ยังมีการขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

จ านวน 554 ล้านบาท และ 362 ล้านบาท ตามล าดับ 
 

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีจ านวน 33,997 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3,923 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 จาก ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2555  ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้จ านวน 7,000 ล้านบาท สุทธิด้วยการไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างงวดจ านวน 2,000 ล้าน

บาท และการช าระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ านวน 1,209 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเพ่ิมขึ้นจาก 0.5 เท่า ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็น  0.6 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเพ่ิมขึ้นจาก 0.4 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 เป็น 0.5 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจ านวน 39,330 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 943 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่

เกิดจากก าไรเบ็ดเสร็จในคร่ึงปีแรกของปี 2556 สุทธิด้วยเงินปันผลจ่ายจ านวน 2,782 ล้านบาท 

(หน่วย : ล้านบาท) มิ.ย. 56 ธ.ค. 55 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์รวม 73,327 68,461 7% 

หนี้สินรวม 33,997 30,074 13% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม 37,389 36,853 1% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 39,330 38,387 2% 
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เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ พร้อมด้วย 

นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์ และประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาล- 

กรุงเทพ นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล  รักษาการประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3, รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1  และผู้อ านวยการ 

โรงพยาบาลกรุงเทพ คุณนฤมล น้อยอ่ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน คุณอรรจยา อินทรประสงค์ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้บริหารของบริษัท ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันกับนักวิเคราะห์ และ นักลงทุน โดยนายแพทย์ปราเสริฐ 

ปราสาททองโอสถ ได้แสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ แนวทางการเติบโตของบริษัทในอนาคต 

Luncheon with Group CEO and President 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเดือนสิงหาคม 2556 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการรางวัล “หุ้นขวัญใจหุ้นมหาชน ปี 

2555” โดยเป็นมุมมองจากพ้ืนฐานความนิยม(Popularity-Based) จากนักลงทุน และมีเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งรวมถึง หุ้นของบริษัทที่มีสภาพ 

คล่อง มีการเปิดเผยข้อมูลที่ดีและสม่ าเสมอ และผู้บริหารมีการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่น โดยในปีนี้บริษัทได้รับเลือกเป็น 

“หุ้นขวัญใจหุ้นมหาชน ปี 2555” กลุ่มบริการ 

รางวัล“หุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2555”  

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 



 

 

 

 

 

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

โรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมี

สินทรัพย์รวมกว่า 73,327 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 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 
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด(มหาชน) และ Bank of America Merrill Lynch ร่วมกันจัดงาน  

Thailand Focus 2013  ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2556 และได้เรียนเชิญนายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-

การแพทย์ และประธาน คณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ  บรรยายในหัวข้อ “The Prospects of Healthcare in LVMC 

(Laos, Vietnam, Myanmar and Cambodia)”  

นอกจากนี้ทางผู้บริหารและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้พบปะกับนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักลงทุนสอบ- 

ถามข้อมูลในด้านต่างๆของบริษัทอีกด้วย 

Thailand Focus 2013  

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 


