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เหตุการณ์ที่สาคัญ
การออกหุน้ กู้ ไม่มหี ลักประกัน จานวน 3,000 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยได้ออกหุน้ กู้ ไม่มหี ลักประกัน ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื และไม่ดอ้ ย
สิทธิ และไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ จานวน 3,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.99 ต่อปี มีกาหนด
ชาระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน โดยทริสเรทติง้ จัดอันดับเครดิตหุน้ กูน้ ้ีทร่ี ะดับ “AA-” ซึง่ สะท้อนถึงความเป็ นผูน้ า
ธุรกิจในฐานะผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ มีเครือข่ายในการให้บริการและรองรับ
-ส่งต่อผูป้ ว่ ยทีก่ ว้างขวาง ตลอดจนผลการดาเนินงานและสถานะการเงินทีเ่ ข้มแข็งของบริษทั คณะผูบ้ ริหาร
บุคลากร และผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ทม่ี คี วามสามารถและมากประสบการณ์
ผลการดาเนิ นงาน 6 เดือน ปี 2559
สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยกาไรสุทธิจานวน 4,014 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ทัง้ นี้หากรวม Non-recurring items จานวน 62 ล้านบาท บริษทั และ
บริษทั ย่อย มีกาไรสุทธิจานวน 4,076 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 8 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ผลการดาเนินงาน
โดยสรุป มีดงั นี้
1. รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการดาเนินงานรวมจานวน 32,975 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,374 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จากงวดเดียว
กันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก
 รายได้คา่ รักษาพยาบาล จานวน 31,269 ล้านบาท เพิม
่ ขึน้ 2,307 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของจานวนผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ่วยใน จากการมีเครือข่ายโรงพยาบาล
ที่กว้างขวาง การขยายจานวนเตียงในการให้บริการผูป้ ่วยและการปรับปรุงห้องพักผูป้ ่วยใน ระบบการส่งต่อ
ผู้ป่ว ย และความพร้อ มของบุ คลากรทางการแพทย์แ ละแพทย์ผู้เ ชี่ย วชาญ นอกจากนี้ ย งั มีก ารรวมผล
ประกอบการของ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ตัง้ แต่เดือ นมกราคม 2559 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่า
รักษาพยาบาลตามอัตราเงินเฟ้อ ความยากของโรคและความซับซ้อนของการรักษาพยาบาล
ทัง้ นี้การเติบโตของรายได้ค่ารักษาพยาบาลแบ่งเป็ นการเติบโตจากโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งเดิมประมาณ
ร้อยละ 6 และจากโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ประมาณร้อยละ 2 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่
รายได้คา่ รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเครือข่ายในกรุงเทพและปริมณฑลเติบโตร้อยละ 6 และ
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โรงพยาบาลเครื อข่ายในต่างจังหวัดเติบโตร้ อยละ 11 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยและผู้ป่วยชาวต่างชาติเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ สดั ส่วนรายได้ จากผู้ป่วยชาวไทยต่อ
ต่างชาติไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ร้อยละ 70 ต่อร้ อยละ 30 ในครึ่งปี แรกของปี 2558 และในครึ่งปี แรกของปี 2559 โดยรายได้ ค่ารักษา
พยาบาลที่เพิ่มขึ ้นนี ้มาจากรายได้ จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 และรายได้ จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 จากงวดเดียวกันของปี ก่อ น




รายได้จากการจาหน่ายสินค้าและอาหาร จานวน 1,363 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก
รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของบริษทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จากัด และ บริษทั กรุงเทพ
เซฟดรัก จากัด
รายได้อ่นื จานวน 343 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากในไตรมาส 1/2558 บริษทั ย่อยได้รบั คืนภาษี
จากกรมสรรพากร จานวน 57 ล้านบาท

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

2. ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงาน
ในครึ่งปี แรกของปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรายงานค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและค่าเสื่อมราคารวมจานวน 28,146 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
2,248 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 9 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน





บริษทั และบริษทั ย่อย มีตน้ ทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย) รวม 21,683 ล้านบาท
ในครึง่ ปี แรกของปี 2559 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าแพทย์และค่าใช้จา่ ย
เกีย่ วกับบุคลากรทางการแพทย์ จากการรับแพทย์ใหม่ ทัง้ แพทย์ full-time และ part-time และจานวนบุคลากรที่เพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับ
การขยายโรงพยาบาลเครือข่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย) จานวน 6,463 ล้านบาท ในครึง่ ปี แรกของปี 2559 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับบุคลากรสนับสนุ น และค่าใช้จา่ ยในการบริหารอื่นๆ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย จานวน 2,307 ล้านบาทในครึง่ ปี แรกของปี 2559 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
จากการปรับปรุงอาคาร และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่
ทัง้ นี้บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรจากการดาเนินงานก่อน
หักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อ มราคาและค่าตัด
จาหน่าย (“EBITDA”) เพิม่ ขึน้ จาก 6,820 ล้านบาท ในครึง่

EBITDA & EBITDA margin

ปี แรกของปี 2558 เป็ น 7,135 ล้านบาท ในครึง่ ปี แรกของ
ปี 2559 หรือ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 5 อย่า งไรก็ต าม EBITDA
Margin ลดลงจากร้อยละ 22.3 ในครึ่งปี แรกของปี 2558
เป็ นร้อยละ 21.6 ในครึง่ ปี แรกของปี 2559
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3. รายการอื่นๆ
 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม จานวน 667 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 28 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน BH จานวน 439 ล้านบาท และจาก
RAM จานวน 197 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเป็ น 393 ล้านบาท ในครึง่ ปี แรกของปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 30 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน มีสาเหตุ
หลักมาจาก (1) การทาสัญ ญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง สาหรับหุ้นกู้ จานวน 4,000 ล้านบาท โดย
เปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทาให้บริษทั สามารถประหยัดดอกเบี้ยในไตรมาส 2/2559 (2) การปรับ
สมมติฐานในการคานวณมูลค่าหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีค่ าดว่าจะไถ่ถอน ให้สอดคล้องกับราคาหุน้ ของบริษทั ซึ่งปจั จุบนั สูงกว่าราคาไถ่ถอน
ของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจานวน 956 ล้านบาท เพิม
่ ขึน้ จาก 897 ล้านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2558 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึ้น
ของกาไรก่อนภาษีนิตบิ ุคคล
4. รายการไม่ปกติ (Non-recurring items)
ในครึ่งปี แรกของปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึก Non-recurring items จานวน 62 ล้านบาท (ก่อนหักภาษีเงินได้) จากกาไรจาก
การขายเงินลงทุนใน บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)

กาไรสุทธิ และอัตรากาไรสุทธิ
จากผลการดาเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิจานวน 4,014 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 6 จากครึ่งปี แรกของปี
2558 อย่างไรก็ตามอัตรากาไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 12.4 ในครึง่ ปี แรกของปี 2558 เป็ นร้อยละ 12.2 ในครึง่ ปี แรกของปี 2559 ขณะที่กาไร
ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานเท่ากับ 0.26 บาทต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
หากรวม Non-recurring items บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิจานวน 4,076 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 8 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
อย่างไรก็ตามอัตรากาไรสุทธิไม่เปลี่ยนแปลงที่ ร้อยละ 12.4 ในครึง่ ปี แรกของปี 2558 และครึ่งปี แรกของปี 2559 ขณะที่กาไรต่อหุ้นขัน้
พืน้ ฐานเท่ากับ 0.26 บาทต่อหุน้ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน

สรุ ปฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้านบาท)

มิ.ย. 59

ธ.ค. 58

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

102,142

102,335

(0)%

หนี้สนิ รวม

45,756

46,160

(1)%

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

56,396

56,175

0%
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งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อ ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 102,142 ล้านบาท ลดลง
เล็กน้อยจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หนี้สนิ รวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จานวน 45,746 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื จานวน 842 ล้านบาท การลดลงของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน
898 ล้านบาท การลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 815 ล้านบาท และการไถ่ถอนหุน้ กู้ในระหว่างงวด จานวน 1,000 ล้านบาท สุทธิดว้ ยการ
ออกหุน้ กูใ้ นระหว่างงวด จานวน 3,000 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั และบริษทั ย่อ ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จานวน 56,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้ อ ย จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
อัต ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์แ ละอัต ราผลตอบแทนผู้ถือ หุ้น ในครึ่ง ปี แ รกของปี 2559 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่ อ น จากผล
ประกอบการโรงพยาบาลใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายฐานผูป้ ่วย จึงมีอตั ราการทากาไรต่ ากว่าโรงพยาบาลเดิมของบริษทั ประกอบกับการ
เพิม่ ขึน้ ของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสุทธิ เพื่อรองรับการสร้างและขยายโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็วเพิม่ ขึ้นเล็กน้ อยจากครึ่งปี แรกของปี 2558 ขณะที่
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
6 เดือน
6 เดือน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยจาก 38.4 วัน ใน
อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)
ครึง่ ปี แรกของปี 2558 เป็ น 37.7 วัน ในครึง่ ปี แรกของปี
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.9
8.1
2559
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
14.9
16.1
อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
12.2 เท่ าในครึ่งปี แรกของปี 2558 เป็ น 18.1 เท่าใน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.0
0.9
ครึ่ ง ปี แรกของปี 2559 บริ ษ ั ท และบริ ษ ั ท ย่ อ ยมี
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
0.9
0.8
อัตราส่วนหนี้ สินส่วนที่ม ีภ าระดอกเบี้ยต่อ ทุนเพิ่มขึ้น
การบริหารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (วัน)
จาก 0.5 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ น 0.6 เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
37.7
38.4
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ส่วน
ที่ม ีภ าระดอกเบี้ยสุท ธิต่ อ ทุ นเพิ่ม ขึ้นจาก 0.4 เท่า ณ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
10.7
10.1
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 เป็ น 0.5 เท่ า ณ วันที่ 30
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่
37.5
40.0
มิถุ น ายน 2559 นอกจากนี้ อ ัต ราส่ว นหนี้ สิน ส่ว นที่มี
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)
ภาระดอกเบีย้ สุทธิต่อ EBITDA เพิม่ ขึน้ จาก 1.7 เท่า ณ
18.1
12.2
อัตราความสามารถในการชาระดอกเบีย้
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 เป็ น 1.9 เท่ า ณ วันที่ 30
มิ.ย. 59
ธ.ค. 58
มิถุนายน 2559
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
0.6
0.5
บริษทั และบริษทั ย่อยยังคงดาเนินนโยบายการจัดการ
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
0.5
0.4
และควบคุมโครงสร้างทางการเงินที่รดั กุม เป็ นไปตาม
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อ EBITDA
1.9
1.7
เงื่อนไขการกู้ยมื ของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หมายเหตุ: - ไม่รวม Non-recurring items
และหุ้นกู้ โดยรักษาอัตราส่วนทางการเงิน และสภาพ
- การบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ คานวณจาก 360 วัน
คล่องในระดับทีเ่ หมาะสม
- อัตราความสามารถในการชาระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้ จ่าย
- หนี้สนิ หมายถึงหนี้สนิ ส่วนทีม่ ภี าระดอกเบีย้
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 3/2559

บริษทั จัดประชุมนักวิเคราะห์ ครัง้ ที่ 3/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 2/2559 และ 6
เดือน ปี 2559 พร้อมเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์ และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถึงได้มโี อกาสซักถามข้อมูลในด้านต่างๆ
โดยผู้ บ ริ ห ารข อง บ ริ ษ ั ท ที่ เ ข้ า ร่ ว ม งานประกอ บด้ ว ยนายแพท ย์ ป ราเสริ ฐ ป ราส าท ท อง โอ ส ถ ป ระธานคณะผู้ บ ริ ห า ร
แ ล ะ กรรม ก า รผู้ อ านว ยการใหญ่ พร้ อ ม ด้ ว ยนายแพท ย์ ช าต รี ด วง เนต ร กรรม การ รอ ง กรรม การผู้ อ าน วย กา รให ญ่
และประธานเจ้าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ-การแพทย์ ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ และประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 6
คุณนฤมล น้อยอ่า ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน และคุณอรรจยา อินทรประสงค์ AVP ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ทัง้ นี้ผสู้ นใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในครัง้ นี้ได้ท่ี www.bangkokhospital.com ภายใต้หวั ข้อนักลงทุนสัมพันธ์

ต้อนรับ Meiji University
นักลงทุนสัมพันธ์ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจาก
คณะPolitical Science and Economics จาก Meiji
University เ พื่ อ ให้ ข้ อ มู ล แล ะค วา ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ธุ ร กิ จ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
และเป็ นการสานความสัมพันธ์อนั ดีของบริษทั กับบุค
ลากรจาก Meiji University
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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) หรือ “BDMS” ซึง่ เป็ นชื่อย่อหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้วา่ เป็ นกลุ่มธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษทั มี
สินทรัพย์รวมกว่า 102,142 ล้านบาท ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2559 ปจั จุบนั มีโรงพยาบาลในเครือ 41 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง ในประเทศ
กัมพูชา บริษทั ได้มงุ่ มั ่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล ทัง้ ทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ทท่ี นั สมัยและคุณภาพในการ
รักษา การวินิจฉัยโรคทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากล รวมถึงความพร้อมและศักยภาพในการดูแลรักษา ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติทท่ี ดั เทียมมาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับนานาชาติ
ติ ดต่อสอบถาม :

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
2 ซอยศูนย์วจิ ยั 7 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ กรุงเทพ 10310
Tel

+66(0)2755-1793 Email

investor@bangkokhospital.com

