
เหตุการณ์ที่ส าคัญในปี 2556 

1.  การเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย 

 การลงทุนในหุ้นสามัญเพ่ิมเติมในบริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) (“KDH”) หรือโรงพยาบาล

สมิติเวช ธนบุรี จ านวน 528 ล้านบาท 

ในไตรมาสที่ 1/2556 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซื้อหุ้นของ KDH จ านวน 

3,741,612 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 55 บาท รวมเป็นเงิน 206 ล้านบาท ท าให้บริษัทและบริษัท

ย่อยถือหุ้นรวมกันเป็นร้อยละ 44.96 ต่อมาบริษัทย่อยได้ยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ KDH ท าให้เพ่ิมการ

ถือหุ้นเป็นร้อยละ 45.02   

ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2556 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าไปบริหาร ส่งผลให้ KDH 

เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อย ต่อมาในไตรมาสที่ 3/2556 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนเพ่ิมเติม เป็นจ านวน 36 

ล้านบาท ท าให้เพ่ิมการถือหุ้นเป็นร้อยละ 47.69 และในไตรมาสที่ 4/2556 KDH ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนโดย

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้น

สามัญใหม่ ในราคาหุ้นละ 80 บาท ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนตามสิทธิ ท าให้สัดส่วนการถือ

หุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยใน KDH เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 55.35 

 การลงทุนในหุ้นสามัญเพ่ิมเติมในบริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด จ านวน 162 ล้านบาท 

บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด จ านวน 798,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท รวม

เป็นเงินทั้งสิ้น 160 ล้านบาท  ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 86.23 

และเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 3/2556 บริษัทได้ซื้อเงิน

ลงทุนเพ่ิมเติม ท าให้บริษัทมีอัตราส่วนการถือหุ้นเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 86.89 

2.  การขยายโรงพยาบาลเครือข่าย 
 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 

ในไตรมาสที่ 2/2556 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ซื้อทรัพย์สินของ

บริษัท โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ จ ากัด เพ่ือด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลที่จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันบริษัทอยู่

ระหว่างด าเนินการปรับปรุงเพ่ือจะเปิดให้บริการในอนาคต 
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ผลการด าเนินงานปี 2556 



 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556  โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลในเครือแห่งที่ 31 โดยมีราคาซื้อและรับโอนกิจการ

ทั้งหมด 576 ล้านบาท  ในการนี้บริษัทได้ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นการ

เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยเสนอขายหุ้นจ านวนรวม 3,636,771 หุ้น ในราคา 127.22 บาทต่อหุ้น 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 463 ล้านบาท 
 

ผลการด าเนินงานปี 2556 

ส าหรับผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 6,113 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 6 จากปี 2555 อย่างไรก็ตามหากรวม Non-Recurring Items ซึ่งในปี 2556 ประกอบด้วยก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนจ านวน 148 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2555 มี Non-Recurring Items รวม 2,071 ล้านบาท ประกอบด้วยก าไรจากการปรับมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนจ านวน 1,795 ล้านบาท และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 276 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและ

บริษัทย่อย มีก าไรสุทธิจ านวน 6,261 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 จากปี 2555 ผลการด าเนินงานโดยสรุป มีดังนี้ 

1.  รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงานรวมจ านวน 51,158 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 5,164 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากปี 2555 ส่วนใหญ่เกิดจาก  

 รายได้ค่ารักษาพยาบาลในปี 2556 จ านวน 49,170 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 4,863 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากปี 2555 มีสาเหตุหลักจาก

การเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจากการมีเครือข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวาง ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของค่ารักษาพยาบาล

ตามอัตราเงินเฟ้อ และการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้น รวมถึงการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยในเพ่ือรองรับความต้องการของคนไข้  

การเพ่ิมขึ้นของการส่งต่อคนไข้จากทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการรวมผล

ประกอบการของโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2555 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2556 และ

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 

รายได้จากคนไข้ชาวไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  และรายได้จากคนไข้ชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2555 ส่งผลให้สัดส่วนรายได้

จากคนไข้ชาวไทยต่อชาวต่างชาติไม่เปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 72 ต่อร้อยละ 28 ในปี 2555 และในปี 2556 โดยรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่

เพ่ิมขึ้นนี้มาจากรายได้จากผู้ป่วยนอกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 และรายได้จากผู้ป่วยในเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและอาหารมีจ านวน  1,446 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2555 มีสาเหตุหลักจากการรวมผล

ประกอบการกับบริษัทสหแพทย์เภสัช จ ากัด ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556 

 รายได้อื่นจ านวน 543 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2555 

2.  ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) รวม 32,977 ล้านบาทในปี 2556 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2555 สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นตามรายได้ค่ารักษาพยาบาล  และค่าบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากการ

ปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี และจ านวนของบุคลากรที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับการรับแพทย์ใหม่ทั้งแพทย์ full-time และ part-time เพ่ือ

เตรียมการส าหรับการขยายโรงพยาบาลเครือข่าย 
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รายได้ค่ารักษาพยาบาล 



 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร(รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย)  จ านวน 10,549 ล้านบาทในปี 2556 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2555 

สาเหตุหลักจากการปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี และค่าใช้จ่ายอื่นในส่วนของการบริหารงานเพ่ิมสูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้ 

เช่น ค่าสาธาณูปโภค และค่าเช่า รวมไปถึงการเพ่ิมขึ้นของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (“EBITDA”) 

เพ่ิมขึ้นจาก 10,737 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 10,877 ล้านบาทในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1 ขณะที่อัตราก าไร EBITDA 

(“EBITDA Margin”) ปรับลดลงจากร้อยละ 23.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 21.3 ในปี 2556  

3.  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 3,244 ล้านบาทในปี 2556 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2555 จากการปรับปรุงอาคาร การขยาย

งาน การจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเครือข่าย และการรวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของโรงพยาบาล

เครือข่ายแห่งใหม่ 

4.  รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 988 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทโรงพยาบาล

บ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 628 ล้านบาท และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทโรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 

จ านวน 348 ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ิมขึ้นเป็น 957 ล้านบาทในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2555 จากการออกหุ้นกู้จ านวน 7,000 ล้านบาท 

และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ านวน 4,600 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการขยายเครือข่ายโรงพยาบาล สุทธิด้วยการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่

ครบก าหนดช าระ และการช าระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน  1,392 ล้านบาท ลดลงจาก 1,611 ล้านบาทในปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่

ลดลงเป็นร้อยละ 20 

5.  รายการไม่ปกติ (“Non-Recurring Items”) 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึก Non-Recurring Items ได้แก่ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนรวมจ านวน 148 

ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จเป็นขั้นๆ (“Step Acquisition”) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในเดือนมกราคม 2554  โดยบริษัทต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนที่ถือก่อนหน้าการซื้อหุ้น

ใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นในงบก าไรขาดทุน โดยในไตรมาส 2/2556 มีรายการการรวมธุรกิจที่

ด าเนินการส าเร็จเป็นขั้นๆ (“Step Acquisition”) ดังนี ้

1.)  การลงทุนในบริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ในไตรมาส 1/2556 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าซ้ือหุ้นของบริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน) (“KDH”) ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท ดังกล่าวรวมกันจากร้อยละ 20.01 เป็นร้อยละ 

45.02 โดยในไตรมาส 2/2556 บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารเข้าไปบริหาร และเปลี่ยนสถานะบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย  
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EBITDA & EBITDA margin 
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ทั้งนี้บริษัทได้รับรู้ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนส่วนที่บริษัทถือไว้อยู่เดิมใน KDH ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุน 
จ านวน 61 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนใน KDH เป็นร้อยละ 55.35  

2.)  การลงทุนในบริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัดเพ่ิมเติม จ านวน 160 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท สห
แพทย์เภสัช จ ากัด จากร้อยละ 49.00 เป็นร้อยละ 86.23 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  และเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อย ทั้งนี้
บริษัทได้รับรู้ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนส่วนที่บริษัทถือไว้อยู่เดิมให้เป็นมูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุน จ านวน 87 ล้าน
บาท ปัจจุบัน บริษัทได้เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในบริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัดเป็นร้อยละ 86.89 

ในปี 2555 บริษัทบันทึกก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) รวมจ านวน 
1,795 ล้านบาทในไตรมาส 1/2555  นอกจากนี้บริษัทยังได้บันทึกส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 276 ล้านบาท เป็น
ผลมาจากก าไรจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) ของบริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน 135 ล้านบาท และ ก าไรจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนเผื่อขายไปเป็นหุ้นสามัญของอีกบริษัทหนึ่งตามแผนการ
ร่วมกิจการและร่วมบริหารงานของบริษัทโรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) จ านวน 141 ล้านบาทในไตรมาส 3/2555 
 

จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น หากไม่รวม Non-

Recurring Items บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 

6,113 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 335 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากปี 

2555 โดยอัตราก าไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 12.6 ในปี 2555 

เป็นร้อยละ 11.9 ในปี 2556 อย่างไรก็ตามก าไรต่อหุ้นขั้น

พ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 3.74 บาท ในปี 2555 เป็น 

3.95 บาท ในปี 2556 

หากรวม  Non-Recurring Items บริษัทและบริษัทย่อยมี

ก าไรสุทธิจ านวน 6,261 ล้านบาท ลดลง 1,588 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 20 จากปี 2555 โดยอัตราก าไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 17.1 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 12.2 ในปี 2556 ขณะที่ก าไรต่อหุ้นขั้น

พ้ืนฐานลดลงจาก 5.08 บาท ในปี 2555 เป็น 4.05 บาท ในปี 2556 

 

 

 

 

 
 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 76,339 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 7,938 

ล้านบาท หรือร้อยละ 12 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่เกิดจากการการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จ านวน 4,925 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 จากปี 2555 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้ค่า

รักษาพยาบาล การเติบโตของประกันสุขภาพภาคเอกชนและสัญญา ด้วยเหตุนี้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจึงเพ่ิมขึ้นจาก 32.7 วัน ในปี 

2555 เป็น 35.4 วัน ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 431 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส าหรับผลอายุ 

สรุปฐานะการเงิน 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

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

สินทรัพย์รวม 76,399  68,461  12% 

หนี้สินรวม 33,755  30,074 12% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 42,644  38,387 11% 
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ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และการวิเคราะห์

อายุหนี้ 

 สินค้าคงเหลือ จ านวน 919 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2555 ทั้งนี้สินค้าคงเหลือประกอบไปด้วย ยาและเวชภัณฑ์ ร้อยละ 85  

น้ ายาตรวจวิเคราะห์ ร้อยละ 9 และพัสดุและอื่นๆ ร้อยละ 6  

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 13,092 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 38,875 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2555 มีสาเหตุหลักจากการปรับปรุงอาคาร การจัดซื้อ

เครื่องมือทางการแพทย์ส าหรับโรงพยาบาลเครือข่าย การซื้อที่ดิน อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือทางการแพทย์ระหว่างติดตั้ง

ส าหรับโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ เช่นโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น และโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ รวมจ านวน 7,666 ล้านบาท 

ประกอบกับที่ดินอาคาร และอุปกรณ์จากการซ้ือกิจการ KDH จ านวน 559 ล้านบาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด จ านวน 123 ล้านบาท 

และโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จ านวน 545 ล้านบาท สุทธิด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 33,755 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3,681 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 จาก ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555  ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้จ านวน 7,000 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จะนวน 4,600 

ล้านบาท สุทธิด้วยการไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างงวดจ านวน 2,000 ล้านบาท การช าระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ านวน 5,809 

ล้านบาท และเงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ านวน 980 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 42,644 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 4,257 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่

เกิดจากก าไรเบ็ดเสร็จในปี 2556 สุทธิด้วยเงินปันผลจ่ายจ านวน 2,782 ล้านบาท 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นใน

ปี 2556 ปรับลดลงจากปี 2555 เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการ

ลงทุนในการสร้างและขยายโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ โดยมี

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสุทธิเพ่ิมขึ้น 5,723 ล้านบาท เพ่ือ

รองรับความต้องการทางการแพทย์ที่เพ่ิมสูงขึ้น 

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนไม่

เปลี่ยนแปลงที่ 0.5 เท่า และ 0.4 เท่า ตามล าดับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นอกจากนี้

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เพ่ิมขึ้นจาก 1.5 เท่า ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 เป็น 1.7 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ขณะที่อัตราความสามารถในการช าระดอกเบี้ย ลดลงเล็กน้อยจาก 

12.6 เท่าในปี 2555 เป็น 11.4 เท่าในปี 2556 อย่างไรก็ตาม 

บริษัทยังคงด าเนินนโยบายการจัดการและควบคุมโครงสร้างทาง

การเงินที่รัดกุม เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยืมของเงินกู้ระยะยาว

จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ โดยรักษาอัตราส่วนทางการเงิน และ

สภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม 

ไม่รวม Non-Recurring Items 

หมายเหตุ: - การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ค านวณจาก 360 วัน 

              - อัตราความสามารถในการช าระดอกเบี้ย = EBITDA /ดอกเบี้ยจ่าย 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 2556 2555 

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  8.4 9.1 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  15.8 16.8 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อัตราส่วนสภาพคล่อง  0.9 0.8 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  0.8 0.7 

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)    

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  35.4 32.7 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 9.3 11.2 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย 41.7 43.1 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)    

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.5 0.5 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.4 0.4 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA 1.7 1.5 

อัตราความสามารถในการช าระดอกเบี้ย 11.4 12.6 
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บริษัทจัดประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เพ่ือน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการไตรมาส 4/2556 และ ปี 
2556 พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถึงได้มีโอกาสซักถามข้อมูลในด้านต่างๆ โดย
ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ-การแพทย์ และประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ คุณนฤมล น้อยอ่ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และคุณ
อรรจยา อินทรประสงค์ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์  
 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในคร้ังนี้ได้ที่ www.bangkokhospital.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ 

ประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2557 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 บริษัทได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน dbTISCO Access Thailand Services Sectors Corporate Day จัดโดย Deutsche 

TISCO Investment Advisory เพ่ือพบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศทั้งหมด 42 ท่าน และเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามข้อมูลในด้าน

ต่างๆของบริษัท โดยผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย คุณนฤมล น้อยอ่ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และคุณอรรจยา 

อินทรประสงค์ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์  

dbTISCO Access Thailand Services Sectors Corporate Day 

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

โรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมี

สินทรัพย์รวมกว่า 76,399 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 29 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 


