
การด าเนินงานตามงบการเงินรวม ไตรมาส 1/2561 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1/2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยก ำไรสุทธจิ ำนวน 2,919 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

48 จำกไตรมำส 1/2560 ผลกำรด ำเนินงำนโดยสรปุ มดีงัน้ี  

1. รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวมจ ำนวน 20,029 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2,634 ลำ้นบำท 
หรอืรอ้ยละ 15 จำกไตรมำส 1/2560 สว่นใหญ่เกดิจำก 
 รำยไดค้ำ่รกัษำพยำบำล จ ำนวน 19,057 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2,522 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 15 จำกไตรมำส 

1/2560 สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนผูป้่วยจำกกำรเตบิโตของ Centers of Excellence ทัง้ 
10 แหง่ ประกอบกบักำรเพิม่ขึน้ของโรคไขห้วดัใหญ่และโรคระบำดอื่นๆ และกำรขยำยฐำนลูกคำ้กลุ่ม 
ประกนัสขุภำพซึง่เป็นไปตำมแผนกลยทุธข์องบรษิทั โดยสดัส่วนของลูกคำ้กลุ่มประกนัสขุภำพเพิม่ขึน้จำก 
รอ้ยละ 26 ในไตรมำส 1/2560 เป็นรอ้ยละ 29 ของรำยไดค้ำ่รกัษำพยำบำลในไตรมำส 1/2561 
นอกจำกน้ีบรษิทั มโีครงกำร Bangkok Emergency Services ท ำใหม้กีำรประสำนงำนในกำรสง่ต่อผูป้ว่ย 
ทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุหรอืผูป้่วยวกิฤตอยำ่งมปีระสทิธภิำพและทนัท่วงท ี 
ทัง้น้ี กำรเตบิโตของโรงพยำบำลเครอืขำ่ยในกรงุเทพและปรมิณฑลเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 ขณะทีโ่รงพยำบำล 
เครอืขำ่ยในต่ำงจงัหวดัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18 เมื่อเทยีบกบัไตรมำส 1/2560 
กำรเตบิโตของรำยไดค้ำ่รกัษำพยำบำลทีแ่ขง็แกรง่มำจำกทัง้ผูป้ว่ยชำวไทยรอ้ยละ 16 และชำวต่ำงชำต ิ
รอ้ยละ 12 เทยีบกบัไตรมำส 1/2560 กลุ่มประเทศทีย่งัเตบิโตสงูต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ผูป้ว่ยชำวจนี ชำวกมัพชูำ 
และชำวคเูวต โดยสดัสว่นรำยไดจ้ำกผูป้่วยชำวไทยต่อต่ำงชำตเิปลีย่นแปลงจำกรอ้ยละ 67 ต่อรอ้ยละ 33 
ในไตรมำส 1/2560 เป็นรอ้ยละ 68 ต่อรอ้ยละ 32 ในไตรมำส 1/2561 
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ผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2561 

รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



 รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ จ ำนวน 783 ลำ้นบำท เตบิโตรอ้ยละ 20 จำกไตรมำส 1/2560 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ 
ของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ในประเทศและกำรสง่ออกของ สง่ผลใหอ้ตัรำก ำไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 
21.8 ในไตรมำส 1/2560 เป็นรอ้ยละ 24.6 ไตรมำส 1/2561  

 รำยไดอ้ื่น จ ำนวน 188 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 8 จำกไตรมำส 1/2560 
 

2.  คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนินงำน 
ในไตรมำส 1/2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรำยงำนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนและค่ำเสื่อมรำคำ จ ำนวน 16,398 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,541 
ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 10 จำกไตรมำส 1/2560 ซึง่เพิม่ขึน้ในอตัรำทีต่ ่ำกวำ่กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม  

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มตีน้ทุนคำ่รกัษำพยำบำลและอื่นๆ (รวมค่ำเสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย) รวม 12,631 ลำ้นบำท ในไตรมำส 
1/2561 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จำกไตรมำส 1/2560 สว่นใหญ่ประกอบดว้ยคำ่แพทยแ์ละบุคลำกรทำงกำรแพทย ์ คำ่ยำและเวชภณัฑ ์
ทำงกำรแพทย ์ทีเ่พิม่ขึน้จำกจ ำนวนคนไขท้ี่เพิม่ขึน้ทัง้ผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน 

 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (รวมค่ำเสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย) จ ำนวน 3,767 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2561 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 
จำกไตรมำส 1/2560 สำเหตุหลกัจำกคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงำนสนบัสนุน และกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรทัว่ไป  

 คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย จ ำนวน 1,302 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2561 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 จำกไตรมำส 1/2560 
มสีำเหตุหลกัจำกคำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยของโรงพยำบำลเครอืขำ่ยแหง่ใหม ่ และกำรเปิดใหบ้รกิำรบำงสว่นของโครงกำร 
BDMS Wellness Clinic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยม ีEBITDA เพิม่ขึน้จำก 3,790 ลำ้นบำท  ในไตรมำส 1/2560 เป็น 4,933 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2561 หรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 30 ส่งผลให้อตัรำก ำไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เพิม่ขึ้นจำกร้อยละ 21.8 ในไตรมำส 1/2560 เป็นร้อยละ 24.6 ไตรมำส 

1/2561 

 

3. รำยกำรอื่นๆ 
 สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม จ ำนวน 368 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 44 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 13 จำกไตรมำส 1/2560 

โดยส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมน้ี สว่นใหญ่เกดิจำกสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนใน บรษิทั โรงพยำบำลบ ำรงุรำษฎร ์
จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 221 ลำ้นบำท และจำกบรษิทั โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 135 ลำ้นบำท 

 คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิลดลงเป็น 317 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2561 หรอืลดลงรอ้ยละ 13 จำกไตรมำส 1/2560 เน่ืองจำกในไตรมำส 
1/2560 มกีำรปรบักำรค ำนวณมลูค่ำหุน้กูแ้ปลงสภำพทีค่ำดว่ำจะไถ่ถอน  

 ภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจ ำนวน 648 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 462 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2560 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ 
ของก ำไรก่อนภำษนิีตบิุคคล  
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EBITDA & EBITDA margin 



 

 

 

 

 

 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี ำไรสทุธจิ ำนวน 2,919 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 48 จำกไตรมำส 1/2560 สง่ผลใหอ้ตัรำก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 
11.3 ในไตรมำส 1/2560 เป็นรอ้ยละ 14.6 ในไตรมำส 1/2561 ก ำไรสทุธติ่อหุน้เท่ำกบั 0.19 บำทต่อหุน้ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 48 จำกไตรมำส 
1/2560  

 

 

 

 

 

งบกำรเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 124,885 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 
เลก็น้อยรอ้ยละ 2 จำก ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2560 สว่นใหญ่เกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของกำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
1,472 ลำ้นบำท 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561 จ ำนวน 56,313 ลำ้นบำท ลดลงเลก็น้อยจำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560   

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ 31 มนีำคม 2561 จ ำนวน 68,571 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 จำก ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม  
2560 สว่นใหญ่เกดิจำกก ำไรในไตรมำส 1/2561 

ห น้ า  3  ฉ บั บ ท่ี  2 / 2 5 6 1  

สรุปฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) มี.ค. 61 ธ.ค. 60 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 124,885 122,627 2% 

หน้ีสนิรวม 56,313 56,756 (1)% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 68,571 65,871 4% 

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 
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อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยแ์ละอตัรำผลตอบแทนผู้

ถอืหุน้ในไตรมำส 1/2561 เพิม่ขึน้จำกไตรมำส 1/2560 

จำกผลประกอบกำรของโรงพยำบำลทีเ่ตบิโตแขง็แกรง่ ใน

ท ำนองเดยีวกนัอตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำสว่นสภำพ

คล่องหมนุเรว็เพิม่ขึน้จำกไตรมำส 1/2560 เน่ืองจำกกำร

เพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และลูกหน้ี

กำรคำ้ ประกอบกบักำรลดลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำก

สถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ลดลงเลก็น้อยจำก 33.9 วนัในไตร

มำส 1/2560 เป็น 33.7 วนัในไตรมำส 1/2561 ในท ำนอง

เดยีวกนั ระยะเวลำช ำระหน้ีเฉลีย่ลดลงจำก 34.5 วนัใน

ไตรมำส 1/2560 เป็น 33.4 วนัในไตรมำส 1/2561 ขณะที่

มรีะยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่เพิม่ขึน้ จำก 11.6 วนัในไตร

มำส 1/2560 เป็น 11.9 วนัในไตรมำส 1/2561 

อตัรำควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้เพิม่ขึน้จำก 10.4 

เท่ำในไตรมำส 1/2560 เป็น 15.6 เท่ำในไตรมำส 1/2561 

เน่ืองจำกคำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงนิทีล่ดลง  

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมอีตัรำสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีำระ

ดอกเบีย้ต่อทุนและอตัรำส่วนหน้ีสนิสว่นทีม่ภีำระดอกเบีย้

สทุธติ่อทุน ไมเ่ปลีย่นแปลง ที ่ 0.6 เท่ำ และ 0.5 เท่ำ 

ตำมล ำดบั ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2560 และ วนัที ่ 31

มนีำคม 2 5 6 1 ขณะทีอ่ตัรำสว่นหน้ีสนิส่วนทีม่ภีำระ

ดอกเบีย้สทุธติ่อ EBITDA ลดลงจำก 2.2 เท่ำ ณ วนัที ่31

ธนัวำคม 2560 เป็น 1.6 เท่ำ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัคงด ำเนินนโยบำยกำรจดักำรและควบคมุโครงสรำ้งทำงกำรเงนิทีร่ดักุม เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรกูย้มืของเงนิกูร้ะยะ

ยำวจำกสถำบนักำรเงนิและหุน้กู ้โดยรกัษำอตัรำสว่นทำงกำรเงนิ และสภำพคล่องในระดบัทีเ่หมำะสม 

 

 
 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ไตรมาส 

1/2561 

ไตรมาส 

1/2560 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ 9.4 6.9 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  18.1 13.9 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัรำสว่นสภำพคล่อง  1.2 1.0* 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็  1.1 0.9* 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่  33.7 33.9 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ 11.9 11.6 

ระยะเวลำช ำระหน้ีเฉลีย่ 33.4 34.5* 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัรำควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ 15.6 10.4 

 มี.ค. 61 ธ.ค. 60 

อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.6 0.6 

อตัรำสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.5 0.5 

อตัรำสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 1.6 2.2 

หมำยเหตุ: - ไมร่วม เงนิส่วนทีเ่หลอืทีต่อ้งช ำระในกำรเขำ้ซือ้ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งโครงกำร
ปำรค์นำยเลศิจ ำนวน 7,720 ลำ้นบำท 

                 - กำรบรหิำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค ำนวณจำก 360 วนั 
              - อตัรำควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จำ่ย 

              - หนี้สนิหมำยถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีำระดอกเบีย้ 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

บรษิทัจดัประชุมนักวเิครำะห์ ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัที่ 17 พฤษภำคม 2561 เพื่อน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัผลประกอบกำรไตรมำส 1/2561 
พรอ้มเปิดโอกำสใหน้ักวเิครำะห ์และนักลงทุนไดท้รำบถงึผลประกอบกำรล่ำสุด รวมถงึไดม้โีอกำสซกัถำมขอ้มูลในดำ้นต่ำงๆ โดยผูบ้รหิำร
ของบรษิทัทีเ่ขำ้รว่มงำนประกอบดว้ยนำยแพทยป์รำเสรฐิ ปรำสำททองโอสถ ประธำนคณะผูบ้รหิำร และกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ แพทย์
หญงิปรมำภรณ์ ปรำสำททองโอสถ ประธำนเจำ้หน้ำที่ปฏบิตักิำร และประธำนคณะผูบ้รหิำร  กลุ่ม 1 คุณนฤมล น้อยอ ่ำ ประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำรดำ้นกำรเงนิ และคณุอรรจยำ อนิทรประสงค ์AVP ดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

 

ทัง้น้ีผูส้นใจสำมำรถหำเอกสำร Presentation ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภำยใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 2/2561 

 

 

 

บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรอื “BDMS” ซึง่เป็นชื่อยอ่หุน้ในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถอืไดว้ำ่เป็นกลุ่มธรุกจิ

โรงพยำบำลเอกชนทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรำยได ้ และมลูคำ่หลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดในหมวดธรุกจิกำรแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวำ่ 124,885 ลำ้นบำท ณ สิน้เดอืนมนีำคม 2561 ปจัจุบนัมโีรงพยำบำลในเครอื 43 แหง่ในประเทศไทย และ 2 แหง่ ในประเทศ

กมัพชูำ บรษิทัไดมุ้ง่ม ัน่พฒันำเพื่อยกระดบัคณุภำพในกำรรกัษำพยำบำล ทัง้ทำงดำ้นเทคโนโลยทีำงกำรแพทยท์ีท่นัสมยัและคณุภำพในกำร

รกัษำ กำรวนิิจฉยัโรคทีเ่ป็นมำตรฐำนสำกล รวมถงึควำมพรอ้มและศกัยภำพในกำรดแูลรกัษำ ทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำตทิีท่ดัเทยีมมำตรฐำน

โรงพยำบำลระดบันำนำชำต ิ 

ติดต่อสอบถาม : นกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

   บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 

   2 ซอยศูนยว์จิยั 7 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพ 10310  

   Tel  +66(0)2755-1793 Email  investor@bangkokhospital.com 


