
ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในงบการเงินรวม 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังนี้ 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

ในปี 2548 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าบริการจากการด าเนินงานสูงถึง 10,253.8 ล้านบาท เมื่อเทียบ

กับจ านวน 5,274.2 ล้านบาท  และ 3,084.6  ล้านบาท ในปี 2547 และ ปี 2546 ตามล าดับ  คิดเป็นอัตรา

การขยายตัวของรายได้ถึงร้อยละ  94.4 ในปี 2548 เมื่อเทียบกับปี 2547 และคิดเป็นอัตราการขยายตัว

ของรายได้ในปี 2547 เท่ากับร้อยละ 71.0 เมื่อเทียบกับปี 2546    โดยสาเหตุส าคัญที่ท าให้รายได้ตามงบ

การเงินรวมของบริษัทในปี 2548 เพิ่มขึ้นในระดับสูง  เน่ืองจาก  

 การขยายตัวของรายได้จากการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 2,743.6 ล้าน

บาท ในปี 2546 เป็น  3,678.2 และ 4,238.2 ล้านบาท ในปี   2547 และ 2548 คิดเป็นอัตราการ

ขยายตัวร้อยละ 34.0 และ 15.3 ตามล าดับ  โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งจ านวนผู้มาใช้บริการและ

ราคาค่ารักษาพยาบาล 

 การขยายการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจ านวนมากในระหว่างปี 2546-2548 โดยเฉพาะการ

เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท สมิติเวช (มหาชน) จ ากัด จากอัตราร้อยละ 37 ในปี 2547 และ 

2546 มาเป็นร้อยละ 92.9 ในปี 2548    ท าให้รายได้จากบริษัทย่อยที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินรวม

ในปี 2548      แสดงตัวเลขสูงถึง 6,015.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่ง

มีจ านวนเท่ากับ 1,596 ล้านบาท และ 341.1 ล้านบาท ในปี 2547 และ 2546 ตามล าดับ ซึ่งน ามา

ซึ่งการเติบโตของรายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลตามงบการเงินรวมอย่างมีนัยส าคัญข้างต้น  

(ล้านบาท) 

โครงสร้างรายได้จากการด าเนินงาน 2548 2547 2546 

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 4,238.2 3,678.2 2,743.6 

บริษัทย่อยทั้งหมด 6,015.6 1,596.0 341.1 

รวม  10,253.8 5,274.2 3,084.6 



2. ต้นทุนค่าบริการรักษาพยาบาล   

ในปี 2548 และ 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนค่าบริการรักษาพยาบาลแสดงตัวเลขอยู่ในระดับ  

ประมาณร้อยละ 57.9 และร้อยละ 56.9 ของรายได้ค่าบริการ ตามล าดับ ซึ่งอัตราส่วนต้นทุนดังกล่าว

ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2546 ที่มีอัตราอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 60.3 ของรายได้ค่าบริการ  

เนื่องจากการขยายตัวของรายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้เกิดการประหยัดต่อ

ขนาดและประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนค่ารักษาพยาบาลอยู่ในระดับที่ดีขึ้น 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี  2548  มีอัตราส่วนอยู่

ในระดับประมาณ ร้อยละ 23.9 ของรายได้ค่ารักษาพยาบาล ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2547 

และ 2546 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในระดับประมาณร้อยละ   26.7 และ 20.9 ของรายได้ตามล าดับ  

ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2548 บริษัทมีรายจ่ายด้านการพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเปิดให้บริการอาคาร

ผู้ป่วยแห่งใหม่  คือ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาล

มะเร็ง)   จึงส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามงบการเงิน

รวมมีสัดส่วนลดลงไม่มากนัก  

4. ก าไรสุทธิ 

จากการขยายตัวของรายได้จากการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กล่าวแล้วข้างต้น เป็นผล

ให้   บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิในปี 2548 เป็นจ านวนรวมเท่ากับ  832.1  ล้านบาท  เมื่อเทียบกับ  

623.2 ล้านบาทในปี 2547 และ  384.5 ล้านบาทในปี 2546  คิดเป็นอัตราการขยายตัวของก าไรสุทธิ

เท่ากับ ร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกับปี 2547  และคิดเป็นอัตราการขยายตัวของก าไรสุทธิในปี 2547 เท่ากับ

ร้อยละ  62.1 เมื่อเทียบกับปี 2546     

ฐานะการเงิน 

1. สินทรัพย์รวม 

โครงสร้างสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2548 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อย

ละ  8.1    เงินลงทุนในกิจการในเครือ ร้อยละ   7.0   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ  78.6  และ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ อีกประมาณร้อยละ  6.3 ของสินทรัพย์รวม       ในขณะที่โครงสร้าง



สินทรัพย์รวมของปี 2547  ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 11.7    เงินลงทุนในกิจการในเครือ 

ร้อยละ  10.5   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 73.7 และสินทรัพย์ถาวรอ่ืน ๆ อีกประมาณร้อย

ละ 4.1 

ทั้งนี้ ในช่วงปี 2548 –2546 สินทรัพย์รวมของกลุ่มได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ โดยบริษัทและบริษัท

ย่อยมีสินทรัพย์รวมในปี 2548 เท่ากับ 17,677.2 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับปี 

2547 ที่มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 14,598.4 ล้านบาท และในปี 2547 มีสินทรัพย์รวมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

99.8 เมื่อเทียบกับปี 2546 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 7,304.9 ล้านบาท   โดยสาเหตุส าคัญที่ท าให้

สินทรัพย์ตามงบการเงินรวมของกลุ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา  นอกจากสาเหตุจาก

การที่บริษัทได้มีการขยายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจนส่งผลต่อตัวเลขของ

สินทรัพย์รวมที่ปรากฏในงบการเงินรวมแสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในระดับสูงแล้ว ในด้านการลงทุนใน

สินทรัพย์ถาวรในรูปของอาคารและอุปกรณ์การแพทย์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มยังขยายตัวในระดับสูง

ตามการขยายตัวธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนด้วย   

2. โครงสร้างเงินทุน  

ณ สิ้นปี 2548 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จ านวน 9,259.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.4 ของ

หนี้สินและทุน  ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ  38.0 เมื่อเทียบกับปี 2547 ซึ่งมียอดหนี้สินรวมเท่ากับ 6,710.9 

ล้านบาท หรือร้อยละ 46.0 ของหนี้สินและทุน  และหนี้สิ้นในปี 2547 เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.5 เมื่อเทียบกับ

ปี 2546 ซึ่งมีหนี้สินรวมเท่ากับ 3,579.5 ล้านบาท  หรือร้อยละ 49.0 ของหนี้สินและทุน  การเพิ่มขึ้นของ

หนี้สินโดยรวมในช่วงสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย โดยเฉพาะการ

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.สมิติเวช ท าให้งบดุลรวมของกลุ่มแสดงภาระหนี้สินโดยรวมเพิ่มขึ้น 

ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ท าให้บริษัทในกลุ่มมีการขยายการลงทุนใน

อาคารและอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มขึ้นในระดับสูง ซึ่งท าให้ต้องใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก

เพิ่มขึ้นในจ านวนมาก 

ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2548 แสดงตัวเลขอยู่ในระดับ  7,889.6 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 44.6 ของหน้ีสินและทุน   เมื่อเทียบกับปี 2547 และ 2546 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ  

7,525.0 ล้านบาท และ 3,384.4 ล้านบาท  หรือร้อยละ 51.5 และร้อยละ 46.3 ของหนี้สินและทุน

ตามล าดับ   คิดเป็นอัตราการขยายตัวของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2548 และ 2547 เท่ากับร้อยละ  4.8  และ



ร้อยละ 122.3  ตามล าดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2547 เนื่องจากการ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 750 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาก

การเพิ่มทุนดังกล่าว เพิ่มขึ้นอีกจ านวน 1,250 ล้านบาทประกอบกับบริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน

บริษัทย่อย  โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.สมิติเวช  ท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงใน

งบดุลรวมของกลุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น  

สภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ 

 ณ สิ้นปี 2548  บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ   0.5 เท่า ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ

อัตรา 0.9 และ 0.7 เท่า ในปี 2547 และ 2546     

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในด้านความสามารถในการช าระหนี้ของกิจการ  จะเห็นได้ว่า บริษัทยังคงมี

ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในระดับที่ดี พิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่ม ซึ่งยังคงมีอัตราส่วน

ในระดับที่ค่อนข้างต่ า คือประมาณ 0.9 -1.1 เท่า  ในปี 2546-2548  และมีอัตราส่วนความสามารถในการช าระ

ดอกเบี้ยในปี 2548 เท่ากับ 8.2 เท่า   

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

   งบการเงินรวม  

      2548      2547      2546 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.51 0.92 0.70 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.45 0.86 0.66 

ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ (วัน) 18 22 18 

ระยะเวลาการสต็อคสินค้า (วัน)   8 10 8 
    

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 1.10 0.85 0.96 

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) 8.18 12.84  9.84 

อัตราการขยายตัวของรายได้ค่ารักษาพยาบาล  94.4% 71.0%  31.6% 

    



   งบการเงินรวม  

      2548      2547      2546 

อัตราการขยายตัวของก าไรสุทธิ   33.5% 62.1%  25.7% 

อัตราก าไรขั้นต้น   42.1% 43.1%  39.7% 

อัตราก าไรสุทธิ   8.1% 11.8% 12.5% 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  10.5%  8.3% 11.4% 
        

อัตราการขยายตัวของสินทรัพย์ 21.1% 99.8% 27.4% 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  4.7% 4.3% 5.3% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.61 0.39 0.45 

 


