
เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

1. การเพ่ิมอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท เป็นระดับ AA- โดยทริสเรทติ้ง  

ทริสเรทติ้ ง เ พ่ิมอันดับเครดิตองค์กรและหุ้น กู้ไม่ ด้อยสิทธิ  ไม่มี

หลักประกันของบริษัท เป็นระดับ AA- จาก A+ โดยอันดับเครดิตที่

เพ่ิมขึ้นสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นจากการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงเครือข่ายในการรองรับ -ส่งต่อและให้บริการ

ผู้ป่วยที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นของบริษัท ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษัทที่ท าให้ผลการ

ด าเนินงานมีความเข้มแข็ง และความสามารถในการบริหารโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” ของบริษัทสะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะสามารถคงความ

เป็นผู้น าในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั้งในประเทศและในภูมิภาค อีกทั้งยังคงผลประกอบการที่เข้มแข็งของ

โรงพยาบาลในเครือข่ายที่มีอยู่ และที่ซื้อเข้ามาใหม่เอาไว้ได้  
 

2. การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
ตามที่บริษัท ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้

แปลงสภาพได้นั้น ในวันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (“หุ้นกู้”) ประเภทไม่มีดอกเบี้ย 

มูลค่าเสนอขายรวม 10,000 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 โดยขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งจ านวน มีราคาแปลงสภาพเบื้องต้นเท่ากับ 21.045 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท และในกรณีมี

การไถ่ถอนคืนจะได้รับผลตอบแทนที่ประมาณร้อยละ 2 ทั้งนี้บริษัทมีการด าเนินการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ใน

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 
 

3.  การขยายโรงพยาบาลเครือข่าย 
 โรงพยาบาลสนามจันทร์และโรงพยาบาลเทพากร 

ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  1 5  สิ ง ห า คม  2 5 5 7   บ ริ ษั ท 

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จ ากัด ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยได้รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Busi-

ness Transfer) ของบริษัท โรงพยาบาลสนาม

จันทร์ จ ากัด โดยช าระค่าตอบแทนการซ้ือ  
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และรับโอนกิจการทั้งสิ้นจ านวน 3,655 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลสนามจันทร์ และโรงพยาบาลเทพากร ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด

นครปฐม เข้ามาเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัท 

 

 โรงพยาบาลภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เพ่ือเข้าซื้อและรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของบริษัท ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสปิตอล จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนระดับทุติยภูมิ ในจังหวัดภูเก็ต โดยปัจจุบันมีจ านวนเตียงทั้งสิ้น 151 เตียง และอยู่ใน

ระหว่างการขยายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเป็นโรงพยาบาลขนาด 281 เตียง ทั้งนี้ในเดือน ตุลาคม 

2557 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้รับโอนกิจการทั้งหมด

ดังกล่าว และช าระเป็นค่าตอบแทนที่เป็นเงินสด จ านวน 3,559 ล้านบาท  

 

 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 โดยเป็น

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเตียง

โครงสร้างทั้งสิ้น 120 เตียง ในระยะแรกเร่ิมเปิดให้บริการ 56 เตียง   

 

 

 

 โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ 

โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 โดยเป็นโรงพยาบาล

ระดับตติยภูมิ ตั้งอยู่ที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชาเพ่ือรองรับผู้ป่วยชาวกัมพูชาและ

ชาวต่างชาติในกัมพูชา โดยมีเตียงโครงสร้างทั้งสิ้น 104 เตียง ในระยะแรกเริ่มเปิดให้บริการ 

53 เตียง  

 

 โรงพยาบาลกรุงเทพ ไชน่าทาวน ์

โรงพยาบาลกรุงเทพ ไชน่าทาวน์เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2557 โดย

เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รองรับผู้ป่วยชาวไทย-จีนที่อาศัยอยู่บริเวณเยาวราช มี

เตียงโครงสร้างทั้งสิ้น 59 เตียง ในระยะแรกเร่ิมเปิดให้บริการ 31 เตียง   

 

 

 

 

ปัจจุบัน บริษัทบริหารโรงพยาบาลในเครือทั้งสิ้น 37 แห่งในประเทศไทย และประเทศกัมพูชา 
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4. การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากัด 
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จ ากัด (“รอยัลบางกอก”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น

ทั้งหมดของบริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากัด (“เซฟดรัก”) ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและค้าปลีกสินค้าประเภทยา อาหารเสริม 

เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ภายใต้ชื่อทางการค้า Save Drug หรือชื่ออื่น ผ่านร้านค้าและสาขารวมทั้งสิ้นประมาณ 107 สาขาทั่ว

ประเทศไทย ต่อมารอยัลบางกอก ได้โอนสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จ ากัด 

(“กรุงเทพเซฟดรัก”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 กรุงเทพเซฟดรักได้ด าเนินการเข้าซื้อหุ้นของเซฟดรักจากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด พร้อมช าระค่าตอบแทนส าหรับ

หุ้นดังกล่าวจ านวน 222 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน 9 เดือน ปี 2557 

ส าหรับผลการด าเนินงาน 9 เดือน ประจ าปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 5,415 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 จากงวด

เดียวกันของปี 2556  หากรวม Non-Recurring Items จ านวน 89 ล้านบาท ใน 9 เดือนแรกของปี 2557  และก าไรจากการปรับมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนรวมจ านวน 148 ล้านบาท ใน 9 เดือนแรกของปี 2556 ใน 9 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิ
จ านวน 5,504 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 จากงวดเดียวกันของปี 2556 ผลการด าเนินงานโดยสรุป มีดังนี้ 

 

1.  รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงานรวมจ านวน 41,590 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3,649 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จากงวดเดียวกันของปี 2556 ส่วนใหญ่

เกิดจาก  

 รายได้ค่ารักษาพยาบาล จ านวน 39,910 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3,394 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 จากงวดเดียวกันของปี 2556 มีสาเหตุหลัก

จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจากการมีเครือข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวาง ประกอบกับการขยายเครือข่าย

กิจการโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลสนามจันทร์ และโรงพยาบาล

เทพากร รวมไปถึงการขยายจ านวนเตียงในการให้บริการคนไข้และการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน การเพ่ิมขึ้นของการส่งต่อคนไข้จาก

ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเครือข่าย และความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ  

รายได้จากคนไข้ชาวไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 และรายได้จากคนไข้ชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 จากงวดเดียวกันของปี 2556  ส่งผล

ให้สัดส่วนรายได้จากคนไข้ชาวไทยต่อชาวต่างชาติไม่เปลี่ยนแปลง ที่ร้อยละ 72 ต่อร้อยละ 28 ใน 9 เดือนแรกของปี 2556 และใน 9 

เดือนแรกของปี 2557 โดยรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นนี้มาจากรายได้จากผู้ป่วยนอกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และรายได้จากผู้ป่วยใน

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากงวดเดียวกันของปี 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและอาหาร จ านวน  853 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 37 จากครึ่งปีแรกของปี 2556 มีสาเหตุหลักจาก

รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการขายสินค้าของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบาราตอรี่ (อ านวยเภสัช) จ ากัด และการรวมผลประกอบการกับบริษัท สห

แพทย์เภสัช จ ากัด ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556 
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รายได้ค่ารักษาพยาบาล 



 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและอาหาร จ านวน  1,277ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24 จากงวดเดียวกันของปี 2556 มีสาเหตุหลักจาก

รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการขายสินค้าของบริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ซึ่งได้รวมผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 

 รายได้อื่น (ไม่รวม Non-Recurring Items) จ านวน 402 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 จากงวดเดียวกันของปี 2556  

 

2. ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

ใน 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคาจ านวน 34,851ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 

2,689 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จากงวดเดียวกันของปี 2556 

 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) รวม 26,595 ล้านบาท ใน 9 เดือน

แรกของปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากงวดเดียวกันของปี 2556 ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าแพทย์

และบุคลากรทางการแพทย์ที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากการปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี และจ านวนของบุคลากรที่เพ่ิมขึ้น และมีการรับแพทย์

ใหม่อย่างต่อเนื่องในส่วนของแพทย์ Full time และ Part time ประกอบกับต้นทุนอื่นๆเช่น ค่าอุปกรณ์การแพทย์ และค่าแลป ซึ่ง

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเพ่ิมขึ้นของรายได้ 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร(รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย แต่ไม่รวม Non-Recurring Items)  จ านวน 8,256 ล้านบาทใน 9 เดือน

แรกของปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากงวดเดียวกันของปี 2556 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายพนักงานสนับสนุนที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการด าเนินงานรวม ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการประหยัด

ค่าใช้จ่ายของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (“EBITDA”) 

เพ่ิมขึ้นจาก 8,152 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2556  เป็น 9,380 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2557 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ขณะที่

อัตราก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 21.5 ใน 9 เดือนแรกของปี 2556  เป็นร้อยละ 22.6 ใน 9 เดือนแรกของปี 
2557  

 

3.  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 2,641 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 จากงวดเดียวกันของปี 2556  

จากการปรับปรุงอาคาร และการรวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ

พิษณุโลก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลสนามจันทร์ และโรงพยาบาลเทพากร 

4.  รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวม Non-Recurring Items) จ านวน 754 ล้านบาท ลดลง 34 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 4 จากงวดเดียวกันของปี 2556  โดยส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 

BH จ านวน 489 ล้านบาท และจาก RAM จ านวน 269 ล้านบาท 
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EBITDA & EBITDA margin 
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  ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเป็น 680 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2557  หรือลดลงร้อยละ 4 จากงวดเดียวกันของปี 2556 

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน  1,235 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1,025 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการ

เพ่ิมขึ้นของก าไรก่อนภาษีนิติบุคคล 

 

5.  รายการไม่ปกติ (“Non-Recurring Items”) 

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึก Non-Recurring Items จ านวน 89 ล้านบาท ดังนี้ 
1) รายได้อื่น: ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพ่ือการด าเนินงาน จ านวน 95 ล้านบาท 
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร: ค่าเผื่อการด้อยค่าของการลงทุนใน RRH จ านวน 91 ล้านบาท โดยบริษัทได้พิจารณาหยุดการด าเนินงาน 

ของ RRH และโอนกิจการไปยังโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายแห่งใหม่ในประเทศกัมพูชา 
3) ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม: ก าไรจากเงินลงทุนใน RAM ซึ่ง RAM ได้รับเงินปันผลจากการที่บริษัท โรงพยาบาลสนาม- 

จันทร์ จ ากัด จ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น สืบเน่ืองจากการโอนกิจการทั้งหมด รวมจ านวน 85 ล้านบาท 
ในไตรมาส 2/2556 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึก Non-Recurring Items จ านวน 148 ล้านบาท 
จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 61 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัท 
สหแพทย์เภสัช จ ากัด จ านวน 87 ล้านบาท 
 

จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น หากไม่

รวม Non-Recurring Items บริษัทและบริษัทย่อยมี

ก าไรสุทธิจ านวน 5,415 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 719 

ล้านบาท หรือร้อยละ 15 จากงวดเดียวกันของปี 

2556 ส่งผลให้อัตราก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 

12.4 ใน 9 เดือนแรกของปี 2556 เป็นร้อยละ 13.0  

ใน 9 เดือนแรกของปี 2557 ขณะที่ก าไรต่อหุ้นขั้น

พ้ืนฐานเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 

จากงวดเดียวกันของปี 2556 

หากรวม Non-Recurring Items บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 5,504 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 660 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 จากงวด

เดียวกันของปี 2556 ส่งผลให้อัตราก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.8 ใน 9 เดือนแรกของปี 2556 เป็นร้อยละ 13.2  ใน 9 เดือนแรกของปี 

2557 ขณะที่ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ 0.36 บาทใน 9 เดือนแรกของปี 2557 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 จากงวดเดียวกันของปี 2556 

 

 

 

 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 90,374 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 

13,975 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) ก.ย. 57 ธ.ค. 56 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์รวม 90,374 76,399  18% 

หนี้สินรวม 44,337 33,755  31% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 46,037 42,644  8% 
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จ านวน 5,618 ล้านบาท มีสาเหตุจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การเพ่ิมขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 4,612 ล้านบาท มีสาเหตุ

หลักจากอาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือทางการแพทย์ระหว่างติดตั้งส าหรับโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ

เชียงใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โรงพยาบาล รอยัล พนมเปญ และโรงพยาบาลกรุงเทพ ไชน่าทาวน์ ประกอบกับการจัดซื้อเครื่องมือ

ทางการแพทย์ส าหรับโรงพยาบาลเครือข่าย สุทธิด้วยค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด และการเพ่ิมขึ้นของค่าความนิยม จ านวน 2,328 ล้านบาท 

จากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จ ากัด 

อย่างไรก็ตาม สินค้าคงเหลือ ลดลงร้อยละ 4 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  เกิดจากในช่วงต้นปี 2557 มีการส ารองสินค้าคงเหลือของ

ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับการรักษาพยาบาล เพ่ือรองรับการให้บริการ 
 

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จ านวน 44,337 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 10,582 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 จาก ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556  ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 9,249 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 

จ านวน 2,003 ล้านบาท  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จ านวน 46,037 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3,393 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จาก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรเบ็ดเสร็จใน 9 เดือนแรกของปี 2557  สุทธิด้วยเงินปันผลจ่ายจ านวน 3,098 ล้านบาท 

  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ใน 9 เดือนแรกของปี 2557 ไม่

ไม่เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตรา

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นใน 9 เดือนแรกของปี 2557  เพ่ิมขึ้น

เล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี 2556  

อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2556 จากการเพ่ิมขึ้นของ

สินทรัพย์หมุนเวียน 

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีอัตราส่วนนโยบายทาง

การเงินที่แข็งแกร่ง แม้ว่าอัตราความสามารถในการช าระ

ดอกเบี้ย เพ่ิมขึ้นจาก 11.6 เท่า จากช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2556 เป็น 13.8  เท่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี  2557 

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเพ่ิมขึ้นจาก 0.5 เท่า ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 เป็น  0.7 เท่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จาก

การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ นอกจากนี้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ

ทุนเพ่ิมขึ้นจาก 0.4 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น  0.5 

เท่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ 

EBITDA เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 1.7 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 เป็น 1.8  เท่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงด าเนินนโยบายการจัดการและ

ควบคุมโครงสร้างทางการเงินที่รัดกุม เป็นไปตามเงื่อนไขการ

กู้ยืมของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ โดยรักษา

อัตราส่วนทางการเงิน และสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม 

ไม่รวม Non-Recurring Items 

หมายเหตุ: - การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ค านวณจาก 360 วัน 

              - อัตราความสามารถในการช าระดอกเบี้ย = EBITDA /ดอกเบี้ยจ่าย 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

9 เดือน 

2557 

9 เดือน 

2556 

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  8.7 8.7 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  17.1 16.6 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อัตราส่วนสภาพคล่อง  1.2 0.9 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  1.1 0.8 

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)    

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  34.0 35.3 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 9.1 8.9 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย 41.6 39.9 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)    

อัตราความสามารถในการช าระดอกเบี้ย 13.8 11.6 

 ก.ย. 57 ธ.ค. 56 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.7 0.5 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.5 0.4 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA 1.8 1.5 
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บริษัทจัดประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เพ่ือน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับผล
ประกอบการไตรมาส 3/2557 และ 9 เดือน ปี 2557 พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนได้ทราบถึงผล
ประกอบการล่าสุด รวมถึงได้มีโอกาสซักถามข้อมูลในด้านต่างๆ โดยผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย 
นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -การแพทย์ 
และประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ คุณนฤมล น้อยอ่ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และคุณ
อรรจยา อินทรประสงค์ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์  

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในครั้งนี้ได้ที่ www.bangkokhospital.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุน
สัมพันธ์ 

ประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 4/2557 

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ ์

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จ ากัด (มหาชน) จัดงาน Thailand Major Forum ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 และได้เรียนเชิญนายแพทย์ชาตรี 

ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์ และประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์ 

กรุงเทพ และคุณนฤมล น้อยอ่ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ร่วมบรรยายเก่ียวกับมุมมองของบริษัทต่ออุตสาหกรรมการรักษา 

พยาบาล และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท แก่ผู้จัดการกองทุนสถาบันในประเทศ 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) หรือ “BGH” ซึ่งเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมี

สินทรัพย์รวมกว่า 90,374 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 35 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง ในประเทศ

กัมพูชา บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล ทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและคุณภาพในการ

รักษา การวินิจฉัยโรคที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงความพร้อมและศักยภาพในการดูแลรักษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทัดเทียมมาตรฐาน

โรงพยาบาลระดับนานาชาติ  

ติดต่อสอบถาม : นักลงทุนสัมพันธ์  

   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 

   2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310  

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


