
เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

1. การเพ่ิมอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท เป็นระดับ AA- โดยทริสเรทติ้ง  

วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ทริสเรทติ้งเพ่ิมอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท 

เป็นระดับ AA- จาก A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยอันดับเครดิตที่เพ่ิมขึ้นสะท้อนถึงสถานะทาง

ธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึง

เครือข่ายในการรองรับ-ส่งต่อและให้บริการผู้ป่วยที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นของบริษัท ตลอดจนความสามารถในการ

บริหารงานของบริษัทที่ท าให้ผลการด าเนินงานมีความเข้มแข็ง และความสามารถในการบริหารโครงสร้าง

เงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 

2. การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
วันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (“หุ้นกู้”) ประเภทไม่มีดอกเบี้ย มูลค่าเสนอขายรวม 

10,000 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 โดยขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน มีราคา

แปลงสภาพเบื้องต้นเท่ากับ 21.045 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีมีการไถ่ถอนคืน ผู้

ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่ประมาณร้อยละ 2 ทั้งนี้บริษัทมีการด าเนินการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ในตลาด

หลักทรัพย์สิงคโปร์ 
 

3.  การขยายโรงพยาบาลเครือข่าย 
ในปี 2557 บริษัทเปิดให้บริการโรงพยาบาลใหม่ 7 แห่งได้แก่ 
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ผลการด าเนินงานปี 2557 

โรงพยาบาล จ านวนเตียง

โครงสร้าง 

เดือนที่เปิดให้บริการ 

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 185 ก.ค. 57 
โรงพยาบาลสนามจันทร์ 200 ส.ค. 57 
โรงพยาบาลเทพากร 100 ส.ค. 57 
โรงพยาบาลภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล 151 ต.ค. 57 
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 140 ต.ค. 57 
โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ 100 ต.ค. 57 
โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ 59 พ.ย. 57 



4. การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากัด 
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จ ากัด ได้ด าเนินการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ

จัดจ าหน่ายและค้าปลีกสินค้าประเภทยา อาหารเสริม เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ภายใต้ชื่อทางการค้า Save Drug หรือชื่ออื่น ผ่าน

ร้านค้าและสาขารวมทั้งสิ้นประมาณ 107 สาขาทั่วประเทศไทย พร้อมช าระค่าตอบแทนส าหรับหุ้นดังกล่าวจ านวน 231 ล้านบาท 

 
5. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par value) ของหุ้นสามัญ  และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท   

 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้นละ 0.10 บาท  

 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,649.8 ล้านบาท เพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

จ านวนไม่เกิน 542.2 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 464.7 ล้านหุ้น โดย 1) 

จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 232.4 ล้านหุ้นเพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ 2) จัดสรรหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 232.4 ล้านหุ้นเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม 

1) และ/หรือ 2) รวมกันแล้วจะไม่เกินร้อยละ 1.5 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท หรือคิดเป็นจ านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 232.4 ล้าน

หุ้น 

 

ผลการด าเนินงานปี 2557 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยก าไรสุทธิจ านวน 7,109 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 995 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 จาก

ปี 2556 หากรวม Non-Recurring Items จ านวน 285 ล้านบาท ในปี 2557  และก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนรวมจ านวน 

148 ล้านบาท ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 7,394 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,132 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 จากปี 2556 

ผลการด าเนินงานโดยสรุป มีดังนี้ 

1.  รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงานรวมจ านวน 56,588 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 5,429 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากปี 2556 ส่วนใหญ่เกิดจาก 
 รายได้ค่ารักษาพยาบาล จ านวน 54,341 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 5,171 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากปี 2556 มีสาเหตุหลักจากการ 

เพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจากการมีเครือข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวาง ประกอบกับการขยายเครือข่ายกิจการโรง- 
พยาบาล ในปี 2556 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก และในปี 2557 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เชียงใหม่ โรงพยาบาลสนามจันทร์ โรงพยาบาลเทพากร โรงพยาบาลภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โรง-
พยาบาลรอยัล พนมเปญ และโรงพยาบาลกรุงเทพ ไชน่าทาวน์ รวมไปถึงการขยายจ านวนเตียงในการให้บริการคนไข้และ 
การปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน การเพ่ิมขึ้นของการส่งต่อคนไข้จากทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเครือข่ายและความพร้อมของ 
บุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ 

รายได้จากคนไข้ชาวไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 และรายได้จาก 
คนไข้ชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2556  ส่งผลให้สัด 
ส่วนรายได้จากคนไข้ชาวไทยต่อชาวต่างชาติไม่เปลี่ยนแปลง 
จากเดิมที่ร้อยละ 72 ต่อร้อยละ 28 ในปี2556 และในปี 2557 
โดยรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นนี้มาจากรายได้จากผู้ 
ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2556 

 
 
 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและอาหาร จ านวน  1,712 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2556 มีสาเหตุหลักจากรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

จากการขายสินค้าของบริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ซึ่งได้รวมผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556 
 รายได้อื่น (ไม่รวม Non-Recurring Items) จ านวน 534 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2556  
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รายได้ค่ารักษาพยาบาล 



2. ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคาจ านวน 47,630 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 4,104 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 9 จากปี 2556 

 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) รวม 36,473 ล้านบาท ในปี 2557 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2556 ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เพ่ิม

สูงขึ้น จากจ านวนของบุคลากรที่เพ่ิมขึ้น และมีการรับแพทย์ใหม่อย่างต่อเนื่องในส่วนของแพทย์ Full time และ Part time เพ่ือ

รองรับการขยายตัวของโรงพยาบาล ประกอบกับต้นทุนอื่นๆเช่น ค่าอุปกรณ์การแพทย์ และค่าแลป ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

การเพ่ิมขึ้นของรายได้ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร(รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย แต่ไม่รวม Non-Recurring Items)  จ านวน 11,157 ล้านบาทในปี 2557 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2556 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายพนักงานสนับสนุนที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นใน

อัตราที่น้อยกว่าการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการด าเนินงานรวม ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (“EBITDA”) 

เพ่ิมขึ้นจาก 10,877 ล้านบาทในปี  2556    เป็น 12,663 ล้านบาทในปี 2557 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 ขณะที่อัตราก าไร EBITDA (“EBITDA 

Margin”) เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 21.3 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 22.4 ในปี 2557  

 

3.  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 3,705 ล้านบาทในปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2556  จากการปรับปรุงอาคาร และการ

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ 
 

4.  รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวม  Non-Recurring Items) จ านวน 983 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท หรือลดลง

เล็กน้อยร้อยละ 1 จากปี 2556  โดยส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 654 ล้านบาท และจาก RAM จ านวน 301 ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ิมขึ้นเป็น 972 ล้านบาทในปี 2557  หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2556 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน  1,671 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1,392  ล้านบาทจากปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของก าไร

ก่อนภาษีนิติบุคคล 

 

5.  รายการไม่ปกติ (“Non-Recurring Items”) 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึก Non-Recurring Items จ านวน 285 ล้านบาท ดังนี้ 
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EBITDA & EBITDA margin 
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 1) รายได้อื่น: ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพ่ือการด าเนินงาน จ านวน 95 ล้านบาท  
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร: ค่าเผื่อการด้อยค่าของการลงทุนใน Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. (“RRH”)  จ านวน 100 

ล้านบาท โดยบริษัทได้หยุดการด าเนินงานของ RRH และโอนกิจการไปยังโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือ 
ข่ายแห่งใหม่ในประเทศกัมพูชา 

3) เงินปันผลรับ: PYT1 ได้รับเงินปันผลจากการที่ PKI จ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมด รวมจ านวน 205 
ล้านบาท 

4) ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม: ก าไรจากเงินลงทุนใน RAM ซึ่ง RAM ได้รับเงินปันผลจากการที่บริษัท โรงพยาบาล 
สนามจันทร์ จ ากัด จ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมด รวมจ านวน 85 ล้านบาท 

 
ในปี 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 หากไม่รวม Non

-Recurring Items บริษัทและบริ ษัทย่อยมีก าไรสุทธิ

จ านวน 7,109 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 995 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 16 จากปี 2556 ส่งผลให้อัตราก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจาก

ร้อยละ 11.9 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 12.6  ในปี 2557 

ขณะที่ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ 0.46 บาทต่อหุ้น 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2556 

หากรวม Non-Recurring Items บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 7,394 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,132 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 จากปี 

2556 ส่งผลให้อัตราก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.2 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 13.1  ในปี 2557 ขณะที่ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ 0.48 

บาทในปี 2557 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2556 

 

 

 

 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 93,228 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 

16,829 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

 เงินลงทุนชั่วคราว เพ่ิมขึ้น 1,757 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลงทุนในกองทุนรวม เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินในบัญชี

ออมทรัพย์ 

 สินค้าคงเหลือ เพ่ิมขึ้น 192 ล้านบาท จากการขยายโรงพยาบาลเครือข่าย 

สรุปฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) ธ.ค. 57 ธ.ค. 56 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์รวม 93,228 76,399  22% 

หนี้สินรวม 44,274 33,755  31% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 48,954 42,644  15% 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
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 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมขึ้นจ านวน 7,627 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ส าหรับโรงพยาบาลเครือข่าย 

การก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และอาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือทางการแพทย์ระหว่างติดตั้งส าหรับโรงพยาบาล

เครือข่ายแห่งใหม่ รวมจ านวน 7,685 ล้านบาท ประกอบกับที่ดินอาคาร และอุปกรณ์จากการซ้ือกิจการ สุทธิด้วยค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด  

 ค่าความนิยม เพ่ิมขึ้นจ านวน 5,055 ล้านบาท จากการโอนกิจการทั้งหมดของโรงพยาบาลสนามจันทร์ จ านวน 2,353 ล้านบาท และ

โรงพยาบาลภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จ านวน 2,702 ล้านบาท 

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 44,274 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 10,518 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 จาก ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556  ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 9,346 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 

จ านวน 2,340 ล้านบาท  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 48,954 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 6,311 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 

จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรเบ็ดเสร็จในปี 2557  สุทธิด้วยเงินปันผลจ่ายจ านวน 3,098 ล้านบาท 

 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของปี 2557 ไม่เปลี่ยนแปลงจาก

ปี 2556 ขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของปี 2557 เพ่ิมขึ้น

จากปี 2556 เป็นผลจากก าไรส าหรับปีที่เพ่ิมขึ้น 

 

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพ่ิมขึ้น

เล็กน้อยจากปี 2556 จากการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน  

 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.5 

เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น  0.6 เท่า ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเพ่ิมขึ้นจาก 0.4 เท่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น  0.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เพ่ิมขึ้นจาก 1.7 

เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 2.2  เท่า ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 จากการที่บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพในปี 2557 

เพ่ือใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งในการขยายโรงพยาบาลเครือข่าย 

อย่างไรก็ตามอัตราความสามารถในการช าระดอกเบี้ย เพ่ิมขึ้น

จาก 11.4 เท่า จากปี 2556 เป็น 13.0  เท่า ในปี 2557  

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงด าเนินนโยบายการจัดการและ

ควบคุมโครงสร้างทางการเงินที่รัดกุม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการ

กู้ยืมของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ โดยรักษา

อัตราส่วนทางการเงิน และสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม 

ไม่รวม Non-Recurring Items 

หมายเหตุ: - การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ค านวณจาก 360 วัน 

              - อัตราความสามารถในการช าระดอกเบี้ย = EBITDA /ดอกเบี้ยจ่าย 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 2557 2556 

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  8.4 8.4 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  16.3 15.8 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อัตราส่วนสภาพคล่อง  1.0 0.9 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  0.9 0.8 

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)    

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  37.3 35.4 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 10.0 9.3 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย 41.6 41.7 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)    

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.6 0.5 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.6 0.4 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA 2.2 1.7 

อัตราความสามารถในการช าระดอกเบี้ย 13.0 11.4 
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บริษัทจัดประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 เพ่ือน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการไตรมาส 4/2557 และปี 
2557 พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถึงได้มีโอกาสซักถามข้อมูลในด้านต่างๆ โดย
ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่ พร้อมด้วยนายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -การแพทย์ ประธาน
คณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ และประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 4 คุณนฤมล น้อยอ่ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ
คุณอรรจยา อินทรประสงค์ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์  
 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในคร้ังนี้ได้ที่ www.bangkokhospital.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ 

ประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2558 

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ ์

 

นักลงทุนสัมพันธ์ต้อนรับนักลงุทนจาก Capital Asset Management และ Mu-
rashi Securities จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ บริษัทได้น าเสนอกลยุทธ์ และผล
ประกอบการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้มีการพานักลงทุนเข้าเยี่ยมชม
โรงพยาบาลกรุงเทพที่ซอยศูนย์วิจัยด้วย 

 
 

 

นักลงทุนสัมพันธ์ต้อนรับคณบดีและคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ และ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความรู้ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือน าไปใช้พัฒนาหลักสูตร Wealth Man-
agement ของทางมหาวิทยาลัย ให้มีความสมบูรณ์ และมีความหลากหลาย
ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจหลักทรัพย์ ที่
ปรึกษาการลงทุน และการจัดการลงทุนต่อไป 

ต้อนรับกลุ่มนักลงทุน และคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

 

 

 

 

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) หรือ “BDMS” ซึ่งเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมี

สินทรัพย์รวมกว่า 93,228 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 38 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 

 

 
 

 

 
 

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนมอบรางวัล “IAA Awards for Listed Companies 2014” เพ่ือประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้บริหารบริษัท

จดทะเบียนประจ าปี 2557 ซึ่งในปีนี้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) คว้า 2 รางวัลในธุรกิจกลุ่มบริการ คือ Best CFO Award 

ได้แก่คุณนฤมล น้อยอ่ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ Best IR Award ได้แก่ คุณอรรจยา อินทรประสงค์ Finance Director 

โดยได้รับรางวัลจากดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณไพบูลย์   

นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association-IAA) ร่วมแสดงความยินดี 

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่พิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและสื่อสารข้อมูลบริษัทอย่างโดดเด่น เป็นที่ยอม 

รับอย่างกว้างขวางในแวดวงของนักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุน 

BDMS ได้รับรางวัล Best CFO และ Best IR 


