
ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในงบการเงินรวม 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ดังนี ้

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

ในปี 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าบริการสูงถึง 5,274.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 3,084.6  ล้าน

บาท ในปี 2546 และ  2,344.8 ล้านบาท ในปี 2545  คิดเป็นอัตราการขยายตัวของรายได้ค่าบริการถึงร้อย

ละ 71.0 ในปี 2547 และขยายตัวร้อยละ 31.6  ในปี 2546  ซึ่งเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นของทั้งบริษัทและ

บริษัทย่อย   

(ล้านบาท) 

โครงสร้างรายได้จากการด าเนินงาน 2547 2546 2545 

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 3,678.2 2,743.6 2,199.8 

บริษัทย่อยทั้งหมด 1,596.0 341.1 144.9 

รวม  5,274.2 3,084.6 2,344.8 

 
2. ต้นทุนค่าบริการ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนค่าบริการปรับตัวลดลงเป็นล าดับ โดยในปี 2547 สัดส่วนต้นทุนค่าบริการ 
แสดงตัวเลขอยู่ในระดับ ร้อยละ 56.9  ของรายได้ค่าบริการ เมื่อเทียบกับปี  2546 และ 2545 ซึ่งมีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในระดับ ร้อยละ 60.3  และ 61.8 ของรายได้ค่าบริการ  ตามล าดับ 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในระหว่างปี 2547 – 2545 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค่อนข้างทรงตัวอยู่ใน

ระดับที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 22.2 ในปี 2547  ร้อยละ 20.9 ในปี 2546 และร้อยละ 22.0 ในปี 2545 

4. ดอกเบี้ยจ่าย 

ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทและบริษัทย่อยปรับตัวลดลงมาเป็นล าดับ โดยในปี 2547 สัดส่วนดอกเบี้ยจ่ายต่อ

รายได้ค่าบริการ แสดงตัวเลขอยู่ในระดับต่ า เพียงร้อยละ 2.3  เมื่อเทียบกับปี 2546 และ 2545 ซึ่งมี



สัดส่วนดอกเบี้ยจ่ายต่อรายได้ค่าบริการเท่ากับร้อยละ  3.3 และร้อยละ 5.2  ตามล าดับ  ทั้งนี้ เป็นผลมา

จากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศที่ปรับตัวลดลงตั้งแต่ปี 2545  และการช าระคืนเงินกู้ใน

แต่ละปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ฐานะการเงิน 

1. สินทรัพย์รวม 

โครงสร้างสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2547 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อย

ละ 12.0    เงินลงทุนในกิจการในเครือ ร้อยละ  10.5    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 73.7 และ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ อีกประมาณร้อยละ 3.8 ของสินทรัพย์รวม    ในขณะที่โครงสร้างสินทรัพย์

รวมของปี 2546 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 12.5    เงินลงทุนในกิจการในเครือ ร้อยละ  

19.5    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 60.5 และสินทรัพย์ถาวรอ่ืน ๆ อีกประมาณร้อยละ 7.5 

ทั้งนี้ ในช่วงปี 2547 –2545 สินทรัพย์รวมของกลุ่มได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ โดยบริษัทและบริษัท

ย่อยมีสินทรัพย์รวมในปี 2547 เท่ากับ 14,598.4 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 7,304.9 ล้านบาท ในปี 

2546 เท่ากับร้อยละ 99.8 เมื่อเทียบกับปี 2546 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวของสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 

27.4 เมื่อเทียบกับยอดสินทรัพย์รวม   5,733.9 ล้านบาท ในปี 2545  โดยการขยายตัวของสินทรัพย์

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาดังกล่าว เน่ืองจากการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ท าให้บริษัทและบริษัท

ย่อยมีการการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์เพิ่มขึ้นในระดับสูง 

2. หนี้สิน 

ณ สิ้นปี 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จ านวน 6,710.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.0 ของ

หนี้สินและทุน ซึ่งระดับหนี้สินรวมดังกล่าวแสดงสัดส่วนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับช่วง  2 ปีที่

ผ่านมา ซึ่งมีจ านวนหนี้สินรวมเท่ากับ 3,579.5 ล้านบาท ในปี 2546 และ 2,500.6 ล้านบาท ในปี 2545 

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.0 และร้อยละ 43.6 ของหน้ีสินและทุน  ตามล าดับ  

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เนื่องจากในปี 2547 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นจ านวนที่สูงถึง 1,500 ล้านบาท 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 250 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6 บาท  ประกอบการขยายตัวของผล

การด าเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย จึงเป็นผลให้  ณ สิ้นปี 2547 ของบริษัทและบริษัทย่อยมี



ส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นจ านวนสูงถึง 7,525.0 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราการขยายตัว ถึงร้อยละ 122.3  เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2546 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ  3,384.4 ล้านบาท  ขณะที่อัตราการขยายตัวของ

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2546  มีพียงร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปี 2545      

สภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ 

 ณ สิ้นปี 2547 และ 2546  บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.9 และ 0.7 เท่า  เมื่อ

เทียบกับอัตรา 3.6 เท่า ในปี 2545 เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านมา  ท าให้บริษัทและ

บริษัทย่อยใช้เงินทุนภายในของกิจการในการขยายการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์  เป็นผลให้

สินทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมของกลุ่มฯ ลดลงจากประมาณร้อยละ 23.3 ของสินทรัพย์รวมในปี 2545 เหลือ

ประมาณร้อยละ 12.0   ของสินทรัพย์รวมในปี 2547 และ 2546    

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในด้านความสามารถในการช าระหนี้ของกิจการ  จะเห็นได้ว่า บริษัทยังคงมี

ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในระดับที่ดี พิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดง

ตัวเลขในระดับค่อนข้างต่ า คือ เท่ากับ 0.9 เท่าในปี 2547    1.0 เท่า ในปี 2546 และ 0.8 เท่า ในปี 2545   ขณะที่

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยแสดงตัวเลขอยู่ในระดับสูง คือเท่ากับ 12.8 เท่าในปี 2547 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเท่ากับ 9.8 เท่าในปี 2546 และ 4.5 เท่า ในปี 2545  

 

 

 

 

 

 

 



อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

    งบการเงินรวม 

      2547      2546      2545 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.92 0.70 3.26 

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.86 0.66 3.20 

 ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ (วัน) 22 18 13 

 ระยะเวลาการสต็อคสินค้า (วัน)   10 8 7 

     

 อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.89 1.06 0.78 

 อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) 12.84  9.84 4.45 

     

 อัตราการขยายตัวของรายได้ค่ารักษาพยาบาล  71.0%  31.6% 21.2% 

 อัตราการขยายตัวของก าไรจากการด าเนินงาน 98.5% 60.9% 84.7% 

 อัตราการขยายตัวของก าไรสุทธิ   62.1%  25.7%  47.7% 

 อัตราก าไรขั้นต้น   43.1%  39.7% 38.2% 

 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน   13.9% 12.0% 9.8% 

 อัตราก าไรสุทธิ   11.8% 12.5% 13.0% 

 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น   8.3% 10.3%  9.5% 

         

 อัตราการขยายตัวของสินทรัพย์ 99.8% 27.4%  17.9% 

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  4.3% 5.3% 5.3% 

 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.39 0.45 0.46 

 

 


