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สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1/2561 บริษทั และบริษทั ย่อยกำไรสุทธิจำนวน 2,919 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
48 จำกไตรมำส 1/2560 ผลกำรดำเนินงำนโดยสรุป มีดงั นี้
1. รำยได้จำกกำรดำเนินงำน
บริษทั และบริษทั ย่อยมีรำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวมจำนวน 20,029 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 2,634 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 15 จำกไตรมำส 1/2560 ส่วนใหญ่เกิดจำก
 รำยได้คำ่ รักษำพยำบำล จำนวน 19,057 ล้ำนบำท เพิม
่ ขึน้ 2,522 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15 จำกไตรมำส
1/2560 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของจำนวนผูป้ ่วยจำกกำรเติบโตของ Centers of Excellence ทัง้
10 แห่ง ประกอบกับกำรเพิม่ ขึน้ ของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคระบำดอื่นๆ และกำรขยำยฐำนลูกค้ำกลุ่ม
ประกันสุขภำพซึง่ เป็ นไปตำมแผนกลยุทธ์ของบริษทั โดยสัดส่วนของลูกค้ำกลุ่มประกันสุขภำพเพิม่ ขึน้ จำก
ร้อยละ 26 ในไตรมำส 1/2560 เป็ นร้อยละ 29 ของรำยได้คำ่ รักษำพยำบำลในไตรมำส 1/2561
นอกจำกนี้บริษทั มีโครงกำร Bangkok Emergency Services ทำให้มกี ำรประสำนงำนในกำรส่งต่อผูป้ ว่ ย
ทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุหรือผูป้ ่วยวิกฤตอย่ำงมีประสิทธิภำพและทันท่วงที
ทัง้ นี้ กำรเติบโตของโรงพยำบำลเครือข่ำยในกรุงเทพและปริมณฑลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13 ขณะทีโ่ รงพยำบำล
เครือข่ำยในต่ำงจังหวัดเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2560
กำรเติบโตของรำยได้คำ่ รักษำพยำบำลทีแ่ ข็งแกร่งมำจำกทัง้ ผูป้ ว่ ยชำวไทยร้อยละ 16 และชำวต่ำงชำติ
ร้อยละ 12 เทียบกับไตรมำส 1/2560 กลุ่มประเทศทีย่ งั เติบโตสูงต่อเนื่อง ได้แก่ ผูป้ ว่ ยชำวจีน ชำวกัมพูชำ
และชำวคูเวต โดยสัดส่วนรำยได้จำกผูป้ ่วยชำวไทยต่อต่ำงชำติเปลีย่ นแปลงจำกร้อยละ 67 ต่อร้อยละ 33
ในไตรมำส 1/2560 เป็ นร้อยละ 68 ต่อร้อยละ 32 ในไตรมำส 1/2561

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

ฉ บั บ ที่ 2 / 2 5 6 1





ห น้ า 2

รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ จำนวน 783 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 20 จำกไตรมำส 1/2560 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้
ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำในประเทศและกำรส่งออกของ ส่งผลให้อตั รำกำไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เพิม่ ขึน้ จำกร้อยละ
21.8 ในไตรมำส 1/2560 เป็ นร้อยละ 24.6 ไตรมำส 1/2561
รำยได้อ่นื จำนวน 188 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 8 จำกไตรมำส 1/2560

2. ค่ำใช้จำ่ ยจำกกำรดำเนินงำน
ในไตรมำส 1/2561 บริษทั และบริษทั ย่อยรำยงำนค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนและค่ำเสื่อมรำคำ จำนวน 16,398 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 1,541
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10 จำกไตรมำส 1/2560 ซึง่ เพิม่ ขึน้ ในอัตรำทีต่ ่ำกว่ำกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
 บริษท
ั และบริษทั ย่อย มีตน้ ทุนค่ำรักษำพยำบำลและอื่นๆ (รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย) รวม 12,631 ล้ำนบำท ในไตรมำส
1/2561 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 จำกไตรมำส 1/2560 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ค่ำยำและเวชภัณฑ์
ทำงกำรแพทย์ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกจำนวนคนไข้ท่เี พิม่ ขึน้ ทัง้ ผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยใน
 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร (รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย) จำนวน 3,767 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2561 เพิม
่ ขึน้ ร้อยละ 10
จำกไตรมำส 1/2560 สำเหตุหลักจำกค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงำนสนับสนุน และกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรทั ่วไป
 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย จำนวน 1,302 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2561 เพิม
่ ขึน้ ร้อยละ 4 จำกไตรมำส 1/2560
มีสำเหตุหลักจำกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยของโรงพยำบำลเครือข่ำยแห่งใหม่ และกำรเปิ ดให้บริกำรบำงส่วนของโครงกำร
BDMS Wellness Clinic

EBITDA & EBITDA margin

บริษทั และบริษทั ย่อยมี EBITDA เพิม่ ขึน้ จำก 3,790 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2560 เป็ น 4,933 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2561 หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 30 ส่งผลให้อตั รำกำไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เพิม่ ขึ้นจำกร้อยละ 21.8 ในไตรมำส 1/2560 เป็ นร้อยละ 24.6 ไตรมำส
1/2561
3. รำยกำรอื่นๆ
 ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม จำนวน 368 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 44 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13 จำกไตรมำส 1/2560
โดยส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั ร่วมนี้ ส่วนใหญ่เกิดจำกส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน บริษทั โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์
จำกัด (มหำชน) จำนวน 221 ล้ำนบำท และจำกบริษทั โรงพยำบำลรำมคำแหง จำกัด (มหำชน) จำนวน 135 ล้ำนบำท
 ค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงินลดลงเป็ น 317 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2561 หรือลดลงร้อยละ 13 จำกไตรมำส 1/2560 เนื่องจำกในไตรมำส
1/2560 มีกำรปรับกำรคำนวณมูลค่ำหุน้ กูแ้ ปลงสภำพทีค่ ำดว่ำจะไถ่ถอน
 ภำษีเงินได้นิตบ
ิ ุคคลจำนวน 648 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำก 462 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2560 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้
ของกำไรก่อนภำษีนิตบิ ุคคล
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กาไรสุทธิ และอัตรากาไรสุทธิ
บริษทั และบริษทั ย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 2,919 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 48 จำกไตรมำส 1/2560 ส่งผลให้อตั รำกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จำกร้อยละ
11.3 ในไตรมำส 1/2560 เป็ นร้อยละ 14.6 ในไตรมำส 1/2561 กำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.19 บำทต่อหุน้ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 48 จำกไตรมำส
1/2560

สรุ ปฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้านบาท)

มี.ค. 61

ธ.ค. 60

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

124,885

122,627

2%

หนี้สนิ รวม

56,313

56,756

(1)%

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

68,571

65,871

4%

งบกำรเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 124,885 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้
เล็กน้อยร้อยละ 2 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
1,472 ล้ำนบำท
หนี้สนิ รวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 จำนวน 56,313 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ 31 มีนำคม 2561 จำนวน 68,571 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 ส่วนใหญ่เกิดจำกกำไรในไตรมำส 1/2561
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ไตรมาส

ไตรมาส

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์

1/2561

1/2560

9.4

6.9

อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง

18.1

13.9

1.2

1.0*

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว

1.1

0.9*

การบริหารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (วัน)
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่

33.7

33.9

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่

11.9

11.6

ระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)
อัตรำควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้

33.4

34.5*

15.6

10.4

มี.ค. 61

ธ.ค. 60

อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

0.6

0.6

อัตรำส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

0.5

0.5

อัตรำส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อ EBITDA

1.6

2.2

หมำยเหตุ: - ไม่รวม เงินส่วนทีเ่ หลือทีต่ อ้ งชำระในกำรเข้ำซือ้ ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้ำงโครงกำร
ปำร์คนำยเลิศจำนวน 7,720 ล้ำนบำท
- กำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สนิ คำนวณจำก 360 วัน
- อัตรำควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้ จ่ำย
- หนี้สนิ หมำยถึงหนี้สนิ ส่วนทีม่ ภี ำระดอกเบีย้

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์และอัตรำผลตอบแทนผู้
ถือหุน้ ในไตรมำส 1/2561 เพิม่ ขึน้ จำกไตรมำส 1/2560
จำกผลประกอบกำรของโรงพยำบำลทีเ่ ติบโตแข็งแกร่ง ใน
ทำนองเดียวกันอัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพ
คล่องหมุนเร็วเพิม่ ขึน้ จำกไตรมำส 1/2560 เนื่องจำกกำร
เพิม่ ขึน้ ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และลูกหนี้
กำรค้ำ ประกอบกับกำรลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่ ลดลงเล็กน้อยจำก 33.9 วันในไตร
มำส 1/2560 เป็ น 33.7 วันในไตรมำส 1/2561 ในทำนอง
เดียวกัน ระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่ ลดลงจำก 34.5 วันใน
ไตรมำส 1/2560 เป็ น 33.4 วันในไตรมำส 1/2561 ขณะที่
มีระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จำก 11.6 วันในไตร
มำส 1/2560 เป็ น 11.9 วันในไตรมำส 1/2561
อัตรำควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ จำก 10.4
เท่ำในไตรมำส 1/2560 เป็ น 15.6 เท่ำในไตรมำส 1/2561
เนื่องจำกค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงินทีล่ ดลง

บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั รำส่วนหนี้สนิ ส่วนทีม่ ภี ำระ
ดอกเบีย้ ต่อทุนและอัตรำส่วนหนี้สนิ ส่วนทีม่ ภี ำระดอกเบีย้
สุทธิต่อทุน ไม่เปลีย่ นแปลง ที่ 0.6 เท่ำ และ 0.5 เท่ำ
ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ วันที่ 31
มีนำคม 2 5 6 1 ขณะทีอ่ ตั รำส่วนหนี้สนิ ส่วนทีม่ ภี ำระ
ดอกเบีย้ สุทธิต่อ EBITDA ลดลงจำก 2.2 เท่ำ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 เป็ น 1.6 เท่ำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

บริษทั และบริษทั ย่อยยังคงดำเนินนโยบำยกำรจัดกำรและควบคุมโครงสร้ำงทำงกำรเงินทีร่ ดั กุม เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรกูย้ มื ของเงินกูร้ ะยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงินและหุน้ กู้ โดยรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงิน และสภำพคล่องในระดับทีเ่ หมำะสม

ฉ บั บ ที่ 2 / 2 5 6 1

ห น้ า 5

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2561

บริษทั จัดประชุมนักวิเครำะห์ ครัง้ ที่ 2/2561 ในวันที่ 17 พฤษภำคม 2561 เพื่อนำเสนอข้อ มูลเกี่ยวกับผลประกอบกำรไตรมำส 1/2561
พร้อมเปิ ดโอกำสให้นักวิเครำะห์ และนักลงทุนได้ทรำบถึงผลประกอบกำรล่ำสุด รวมถึงได้มโี อกำสซักถำมข้อมูลในด้ำนต่ำงๆ โดยผูบ้ ริหำร
ของบริษทั ทีเ่ ข้ำร่วมงำนประกอบด้วยนำยแพทย์ปรำเสริฐ ปรำสำททองโอสถ ประธำนคณะผูบ้ ริหำร และกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ แพทย์
หญิงปรมำภรณ์ ปรำสำททองโอสถ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั กิ ำร และประธำนคณะผูบ้ ริหำร กลุ่ม 1 คุณนฤมล น้อยอ่ ำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรด้ำนกำรเงิน และคุณอรรจยำ อินทรประสงค์ AVP ด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์
ทัง้ นี้ผสู้ นใจสำมำรถหำเอกสำร Presentation ในครัง้ นี้ได้ท่ี www.bangkokhospital.com ภำยใต้หวั ข้อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) หรือ “BDMS” ซึง่ เป็ นชื่อย่อหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้วำ่ เป็ นกลุ่มธุรกิจ
โรงพยำบำลเอกชนทีม่ ขี นำดใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย ในเชิงรำยได้ และมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดในหมวดธุรกิจกำรแพทย์ บริษทั มีสนิ
ทรัพย์รวมกว่ำ 124,885 ล้ำนบำท ณ สิน้ เดือนมีนำคม 2561 ปจั จุบนั มีโรงพยำบำลในเครือ 43 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง ในประเทศ
กัมพูชำ บริษทั ได้มงุ่ มั ่นพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพในกำรรักษำพยำบำล ทัง้ ทำงด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ทท่ี นั สมัยและคุณภำพในกำร
รักษำ กำรวินิจฉัยโรคทีเ่ ป็ นมำตรฐำนสำกล รวมถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรดูแลรักษำ ทัง้ ชำวไทยและชำวต่ำงชำติทท่ี ดั เทียมมำตรฐำน
โรงพยำบำลระดับนำนำชำติ
ติ ดต่อสอบถาม :

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชกำร จำกัด (มหำชน)
2 ซอยศูนย์วจิ ยั 7 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ กรุงเทพ 10310
Tel

+66(0)2755-1793 Email

investor@bangkokhospital.com

