
ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

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

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี ้

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

ในปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลสูงถึง 15,577.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 

10,253.8 ล้านบาท  และ 5,274.2 ล้านบาท  ในปี 2548 และ 2547 ตามล าดับ    คิดเป็นอัตราการขยายตัว

ของรายได้ในปี 2549 และ 2548 เท่ากับ ร้อยละ  51.9   และ ร้อยละ 94.4  ตามล าดับ โดยสาเหตุส าคัญที่

ท าให้รายได้จากการด าเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทปรับตัวเพิ่มอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่าน

มา  เนื่องจาก  

 การขยายตัวของรายได้ค่ารักษาพยาบาลของบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 3,678.2 ล้าน

บาท ในปี 2547 เป็น  4,238.2 และ 5,379.4 ล้านบาท ในปี 2548 และ 2549   คิดเป็นอัตราการ

ขยายตัวร้อยละ 15.2 และ 26.9 ตามล าดับ  โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งจ านวนผู้มาใช้บริการและ

ราคาค่ารักษาพยาบาล โดยเฉพาะในปี 2549 เป็นปีที่บริษัทเปิดให้บริการในส่วนของ

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล     ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วย

ต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น 

 ในช่วงปี 2548 ถึง 2549 บริษัทมีการขยายการลงทุนในบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการ

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สมิติเวช (มหาชน) จ ากัด จากร้อยละ 36.8 ในปี 2547  มาเป็น

ร้อยละ 92.9 ในปี 2548  ตลอดจนการปรับโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลภาค

ตะวันออกในปี 2549 เป็นผลให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ ากัด  เพิ่ม

จากร้อยละ 49.0 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 97.1 ในปี 2549 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท ารายได้

จากการรักษาพยาบาลตามงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ   จากปี 

2547 ซึ่งมีรายได้จากบริษัทย่อยเพียง 1,596.0 ล้านบาท   เป็น   6,015.6 ล้านบาท และ 10,198.3 

ล้านบาท ในปี 2548 และ 2549 ตามล าดับ    คิดเป็นอัตราการขยายตัวเท่ากับร้อยละ 276.9 ในปี 

2548 และร้อยละ 69.5 ในปี 2549  



(หน่วย:  ล้านบาท) 

โครงสร้างรายได้จากการรักษาพยาบาล 
(ตัดรายการระหว่างกันแล้ว) 

2549 2548 2547 

 บริษัทฯ  5,379.4 4,238.2 3,678.2 

 บริษัทย่อย 10,198.3 6,015.6 1,596.0 

รวม  15,577.7 10,253.8 5,274.2 

 

2. ต้นทุนค่าบริการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของรายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผลให้
เกิดการประหยัดต่อขนาดและประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารของกลุ่มให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยเห็นได้จาก ในปี 2549  บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุน
ค่าบริการรักษาพยาบาลอยู่ในระดับ ร้อยละ 55.7 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2548 และ 2547 ที่มี
อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 57.9 และ 56.9 ของรายได้ค่าบริการตามล าดับ    
ขณะที่ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2549   แสดงตัวเลขในระดับ
ร้อยละ 22.9 ของรายได้ค่ารักษาพยาบาล  ซึ่งปรับตัวลงลงเมื่อเทียบกับปี 2548 และ 2547 ที่มีค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอยู่ในระดับประมาณร้อยละ  23.9 และ 26.7 ของรายได้ตามล าดับ      

3. ก าไรสุทธิ 

ในปี 2549 และ 2548 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนก าไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 8.5 และ 8.1 ตามล าดับ 

เมื่อเทียบกับปี 2547 ที่มีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับร้อยละ 11.8 ของรายได้ค่ารักษาพยาบาล  ทั้งนี้ 

แม้ว่าในช่วงปี 2549 และ 2548 บริษัทและบริษัทย่อยจะมีการขยายตัวของรายได้จากการด าเนินงาน

เพิ่มขึ้นในระดับสูงก็ตาม แต่เนื่องจากทางกลุ่มมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในรูปของอาคารและ

อุปกรณ์การแพทย์เพิ่มขึ้นในระดับสูงตามการขยายตัวของธุรกิจโดยทั่วไป จึงเป็นผลให้มีค่าเสื่อมราคา

ตัดจ าเหน่ายและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกัน   

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในด้านก าไรสุทธิต่อหุ้นแล้ว จะเห็นได้ว่าบริษัทมีก าไรสุทธิต่อหุ้นปรับตัว

สูงขึ้น โดยในปี 2549 บริษัทมีก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.12 บาท   เมื่อเทียบกับปี 2548 และ 2547 ซึ่งมี

ก าไรสุทธิต่อหุ้นทรงตัวในระดับเพียง 0.72  บาทต่อหุ้น และ 0.71 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ 



ฐานะการเงิน 

1. สินทรัพย์รวม 

โครงสร้างสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2549 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อย

ละ 11.9    เงินลงทุนในกิจการในเครือ ร้อยละ  8.2   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ  73.7  และ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ๆ อีกประมาณร้อยละ  6.2 ของสินทรัพย์รวม       ในขณะที่โครงสร้าง

สินทรัพย์รวมของปี 2548 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ  8.1   เงินลงทุนในกิจการในเครือ 

ร้อยละ   7.0   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ  78.6   และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ อีก

ประมาณร้อยละ  6.3 ของสินทรัพย์รวม     และในปี 2547  ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 11.7    

เงินลงทุนในกิจการในเครือ ร้อยละ  10.5   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 73.7 และสินทรัพย์

ถาวรอ่ืน ๆ อีกประมาณร้อยละ 4.1 

ทั้งนี้ ในช่วงปี 2549–2547 สินทรัพย์รวมของกลุ่มได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อย

มีสินทรัพย์รวมในปี 2549 เท่ากับ 25,176.7 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.4 เมื่อเทียบกับ 17,677.2 

ล้านบาท ในปี 2548  และในปี 2548 มีสินทรัพย์รวมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับปี 2547 ซึ่ง

มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ   14,598.4 ล้านบาท   โดยสาเหตุส าคัญที่ท าให้สินทรัพย์ตามงบการเงินรวมของ

กลุ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นอกจากการขยายการลงทุนในบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นในระดับสูงแล้ว  

ในด้านการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในส่วนของอาคารและอุปกรณ์การแพทย์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มยัง

มีการขยายตัวในระดับสูงด้วย    

2. โครงสร้างเงินทุน  

ณ สิ้นปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม เท่ากับ 14,949.5  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.4 ของ

หนี้สินและทุน  ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.4 เมื่อเทียบกับปี 2548 ซึ่งมีหนี้สินรวมเท่ากับ 9,259.7 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 52.4 ของหน้ีสินและทุน ขณะที่ในปี 2548 หนี้สินรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ  38.0 เมื่อ

เทียบกับปี 2547 ซึ่งมียอดหนี้สินรวมเท่ากับ 6,710.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.0 ของหนี้สินและทุน    

การเพิ่มขึ้นของหนี้สินโดยรวมในช่วงสองปีที่ผ่านมา    เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน ท าให้บริษัทในกลุ่มมีการขยายการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มขึ้นในระดับสูง ท า

ให้ต้องใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นในหนี้สินระยะยาวของ



บริษัทจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่า 124 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2549  เป็นผลให้ภาระหนี้สิน

โดยรวมของกลุ่มเพิ่มขึ้น 

ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2549 แสดงตัวเลขอยู่ในระดับ 9,720.3 ล้าน

บาท หรือร้อยละ  38.6 ของหน้ีสินและทุน  เมื่อเทียบกับปี 2548 และ 2547 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ  

7,889.6 ล้านบาท และ 7,525.0 ล้านบาท   หรือร้อยละ 44.6 และร้อยละ 51.5  ของหนี้สินและทุน

ตามล าดับ   คิดเป็นอัตราการขยายตัวของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2549 และ 2548 เท่ากับร้อยละ  23.2 

และร้อยละ 4.8  ตามล าดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2549 เนื่องจาก

การปรับโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของ

ก าไรสะสมจากการด าเนินงานของกลุ่ม  เป็นผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงในงบดุลรวมของกลุ่ม

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

โครงสร้างเงินทุน 2549 % 2548 % 2547 % 

หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด   3,986.7 15.8% 2,837.6 16.1% 1,878.4 12.9% 

หนี้สินระยะยาว 10,962.8 43.6% 6,422.1 36.3% 4,832.6 33.1% 

หนี้สินรวม  14,949.5 59.4% 9,259.7 52.4% 6,711.0 46.0% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,720.3 38.6% 7,889.6 44.6% 7,525.0 51.5% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นท้ังหมด 10,227.3 40.6% 8,417.5 47.6% 7,887.4 54.0% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,176.7 100.0% 17,677.2 100.0% 14,598.4 100.0% 

 

สภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ 

ณ สิ้นปี 2549  บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง  เท่ากับ   0.8 เท่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ

กับ 0.5 เท่า และ 0.9 เท่า ในปี 2548 และ 2547 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าสภาพคล่องของกลุ่มในปี 2549 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการ

ขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านมา ท าให้บริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มการใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุน

ภายนอกเพื่อขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น   จึงเป็นผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนโดยรวมของกลุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก 



0.9 เท่า และ 1.1 เท่าในปี 2547 และ 2548 เป็น 1.5 เท่า ในปี 2549 ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวแม้จะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่

ก็ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

 งบการเงินรวม 

  2549 2548 2547 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.75 0.51 0.91 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)   0.70 0.45 0.85 

ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้  (วัน) 19 18 22 

ระยะเวลาการสต็อคสินค้า  (วัน) 7 8 10 
    

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 1.46 1.10 0.85 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) 6.62 8.18 12.84 
    

อัตราการขยายตัวของรายได้ค่ารักษา 51.9% 94.4% 71.0% 

อัตราการขยายตัวของก าไรสุทธิ  58.96% 33.53% 62.1% 

อัตราก าไรขั้นต้น  44.3% 42.1% 43.1% 

อัตราส่วนก าไรสุทธิ   8.5% 8.1% 11.8% 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  13.6% 10.5% 8.3% 
    

อัตราการขยายตัวของสินทรัพย์ 42.4% 21.1% 99.8% 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  5.3% 4.7% 4.3% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.63 0.61 0.39 

 


