
เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

1. ทรสิเรทติง้ประกาศยนืยนัอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัของบรษิทัทีร่ะดบั AA-  
ในเดอืนสงิหาคม 2558 ทรสิเรทติง้ไดท้ า annual review กจิการของบรษิทั และในวนัที่ 27 ตุลาคม 2558 ทรสิ

เรทติง้ไดป้ระกาศยนืยนัอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของบรษิทัที่ระดบั AA- ดว้ย

แนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงที่” โดยอนัดบัเครดิตสะท้อนถึงความเป็นผู้น าของบรษิทัในฐานะผู้ประกอบการ

โรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ รวมถึงเครอืข่ายที่แข็งแกร่ง ผลการด าเนินงานที่ดแีละสถานะ

ทางการเงินที่เข้มแข็ง ตลอดจนคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีความสามารถและมาก

ประสบการณ์ 

 

2. บรษิทัไดร้บัคะแนนระดบั “ดมีาก” จากการส ารวจการก ากบัดแูลกจิการ 
บรษิทัไดร้บัคะแนน CG ประจ าปี 2558 ในระดบั“ดมีาก” จากการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการ (CG) ของบรษิทั

จดทะเบยีน โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

3.  การลงทุนในบรษิทั เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั รอยลั บางกอก เฮล็ธแ์คร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดร้่วมลงทุนในบรษิทั เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดคัส ์

จ ากดั (มหาชน) (“GHP”) มมีูลค่าเงนิลงทุนทัง้สิน้ 306.5 ล้านบาท เมื่อรวมกบัเงนิลงทุนส่วนที่บรษิทัย่อยอีก

แห่งหน่ึงถือไว้อยู่เดมิ ท าให้กลุ่มบรษิทัถือหุ้นทางอ้อมรวมกนัใน GHP คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.7 ของทุน

ช าระแลว้ 

 

4. โรงพยาบาลกรงุเทพเชยีงใหมไ่ดร้บัการรบัรองคณุภาพระดบัสากล จาก Joint Commission International (JCI) 
เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2558 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ไดผ้่านการรบัรองมาตรฐานระดบัสากล จาก JCI 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในดา้นความปลอดภยัและคุณภาพ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 15 จาก 43 โรงพยาบาล

ของบรษิทัทีไ่ดร้บั JCI 
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5. การขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ย 
ในปี 2558 บรษิทัเปิดใหบ้รกิารโรงพยาบาลใหม ่5 แหง่ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 

 

6. การจดัตัง้บรษิทัยอ่ย 
คณะกรรมการบรษิทัได้มมีติในวนัที่ 30 มถิุนายน 2558 อนุมตัใิห้จดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งใหม่ชื่อ บรษิทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชยีงราย 

จ ากดั เพื่อลงทุนในธรุกจิโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัเชยีงราย โดยมทีุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท และบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 100 

 

ผลการด าเนินงานปี 2558 

มกี าไรสทุธจิ านวน 7,709 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จากปีก่อน ทัง้น้ีหากรวม Non-Recurring Items จ านวน 209 ล้านบาทในปี 2558 

และ 285 ลา้นบาทในปี 2557 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกี าไรสทุธจิ านวน 7,917 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 จากปีก่อน ผลการด าเนินงานโดย

สรปุ มดีงัน้ี 

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวม จ านวน 63,655 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7,048 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 12 จากปีก่อน 
สว่นใหญ่เกดิจาก 
 รายไดค้า่รกัษาพยาบาลจ านวน 60,262 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5,921 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11 จากปี 2557 มสีาเหตุหลกัจากการ 

เพิม่ขึน้ของจ านวนผูป้่วยนอกและผูป้ว่ยในจากการมเีครอืขา่ยโรงพยาบาลทีก่วา้งขวาง การขยายเครอืขา่ยกจิการโรงพยาบาล รวม 
ไปถงึการขยายจ านวนเตยีงในการใหบ้รกิารคนไขแ้ละการปรบัปรงุหอ้งพกัผูป้่วยใน การเพิม่ขึน้ของการสง่ต่อคนไขจ้ากทัง้ภายใน 
และภายนอกโรงพยาบาลเครอืขา่ย ความพรอ้มของบุคลากรทางการแพทยแ์ละแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ และการเพิม่ขึน้ของคา่รกัษา 
พยาบาลตามอตัราเงนิเฟ้อ ประกอบกบัความยากของโรคและความซบัซอ้นของการรกัษาพยาบาล ทัง้น้ีการเตบิโตของรายไดค้า่ 
รกัษาพยาบาลแบ่งเป็นการเตบิโตจากโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่เดมิรอ้ยละ 6 จากปี 2557  และจากโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม ่
รอ้ยละ 5 จากปี 2557 ขณะที่รายไดค้า่รกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลเครอืขา่ยในกรงุเทพและปรมิณฑลเตบิโตรอ้ยละ 7 และ 
โรงพยาบาลเครอืขา่ยในต่างจงัหวดัเตบิโตรอ้ยละ 17 จากปี 2557 
รายไดจ้ากคนไขช้าวไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 และรายไดจ้ากคนไขช้าวต่างชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 จากปี 2557 สง่ผลใหส้ดัส่วน 
รายไดจ้ากคนไขช้าวไทยต่อชาวต่างชาตเิปลีย่นแปลงจากเดมิรอ้ยละ 72 ต่อรอ้ยละ 28 ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 71 ต่อรอ้ยละ 29 
ในปี 2558 โดยรายไดค้า่รกัษาพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้น้ีมาจากรายไดจ้ากผูป้ว่ยนอกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 และรายไดจ้ากผูป้่วยในเพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 11 จากปี 2557 

ห น้ า  2  ฉ บั บ ท่ี 1 / 2 5 5 9  

 

โรงพยาบาล จ านวนเตียงโครงสร้าง เดือนท่ีเปิดให้บริการ 

โรงพยาบาลเมอืงเพชร 225 ม.ค. 58 

โรงพยาบาลศรรีะยอง 195 ม.ค. 58 

โรงพยาบาลดบีุก 100 ม.ค. 58 

โรงพยาบาลสมติเิวช ชลบุร ี 220 ม.ิย. 58 

โรงพยาบาลเมอืงราช 125 ก.ย. 58 

รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร จ านวน  2,595 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 52 จากปี 2557 มสีาเหตุหลกัจากการรวมผลประ 
กอบการของ Save Drug 

 รายไดอ้ื่นจ านวน 798 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 44 จากปี 2557 ส่วนใหญ่เกดิจากการขอคนืภาษเีงนิไดข้องบรษิทั 
โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย จากกรมสรรพากร จ านวน 57 ลา้นบาท ประกอบกบัก าไรจากการขายเงนิลงทุน 
ของบรษิทัยอ่ย ในบรษิทั โซเดก็ซ์โซ่ ซพัพอรท์ เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จ ากดั และ บรษิทั โซเดก็ซโ์ซ่ เฮล็ธแคร ์ซพัพอรท์ เซอรว์สิ 
(ประเทศไทย) จ ากดั รวมจ านวน 57 ลา้นบาท 

 
2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มตีน้ทุนค่ารกัษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) รวม 41,130 ลา้นบาท ในปี 2558 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 จากปี 2557 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากรทางการแพทย ์ ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของ 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายจากการขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ย และการรวมต้นทุนขายจาก Save Drug 

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย)  จ านวน 12,827 ลา้นบาท ในปี 2558  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 จากปี 
2557 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของคา่ซ่อมแซมและบ ารงุรกัษา คา่ใชจ้า่ยทางดา้นการตลาด ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลากร 
สนบัสนุน และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอื่นๆ 

 คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 4,387 ลา้นบาทในปี 2558 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18 จากปี 2557 จากการปรบัปรงุอาคาร และคา่ 
เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม่ 

 

ทัง้น้ีบริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกั

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

(“EBITDA”) เพิ่มขึน้จาก 12,682 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 

14,085 ล้านบาท ในปี 2558  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 อย่างไรก็

ตาม EBITDA Margin ลดลงจากร้อยละ 22.4 ในปี 2557 เป็น

ร้อยละ 22.1 ในปี 2558 

3.  รายการอื่นๆ 
 สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม จ านวน 1,259 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 278ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 28 จากปี 2557  โดยส่วนแบ่ง 

ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมน้ี สว่นใหญ่เกดิจากส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 823 ลา้นบาท และจากบรษิทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”)  จ านวน 389 ลา้นบาท  

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเพิม่ขึน้เป็น 1,136 ลา้นบาท ในปี 2558 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 จากปี 2557 จากหุน้กูแ้ปลงสภาพซึง่ออกใน 
เดอืนกนัยายน 2557 และการเพิม่ขึน้ของคา่ใช้จา่ยทางการเงนิของหุน้กูจ้ านวน 4,000 ลา้นบาท ทีบ่รษิทัไดอ้อกในปี 2557 ซึง่มกีาร 
ท าสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยของหุน้กูด้งักล่าว โดยบรษิทัไดบ้นัทกึการประหยดัดอกเบีย้ไปแลว้ในงวดก่อน 

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจ านวน  1,864 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 1,671 ลา้นบาท ในปี 2557 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไร 
ก่อนภาษนิีตบิุคคล และคา่ใชจ้า่ยที่ไมส่ามารถน ามาหกัภาษไีด้ 

4. รายการไมป่กต ิ(“Non-Recurring Items”) 
ในปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึ Non-Recurring Items ไดแ้ก่ก าไรจากการปรบัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน จ านวน 209 ล้านบาท 

จากการเขา้ซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั ก. วสุพล จ ากดั (โรงพยาบาลเมอืงราช) ซึ่งเดมิบรษิทัย่อยถอืหุน้อยู่ รอ้ยละ 25.8 แล ะ

ในปี 2557 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยบนัทกึ Non-Recurring Items จ านวน 285 ลา้นบาท ดงัน้ี 

1) รายไดอ้ื่น: ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิทีย่งัไมไ่ดใ้ชเ้พื่อการด าเนินงาน จ านวน 95 ลา้นบาท 
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EBITDA & EBITDA margin 



2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร: ค่าเผื่อการด้อยค่าของการลงทุนใน Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. (“RRH”) จ านวน 100 

ล้านบาท โดยบริษทัได้หยุดการด าเนินงานของ RRH และโอนกิจการไปยงัโรงพยาบาลรอยลัพนมเปญ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใน

เครอืขา่ยแหง่ใหมใ่นประเทศกมัพชูา 

3) เงนิปนัผลรบั: บรษิทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั ได้รบัเงนิปนัผลจากการที่ บรษิทั โรงพยาบาลภูเก็ตอนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

จา่ยคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ สบืเน่ืองจากการโอนกจิการทัง้หมด รวมจ านวน 205 ลา้นบาท 

4) ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม: ก าไรจากเงนิลงทุนใน RAM  ซึ่ง RAM  ได้รบัเงนิปนัผลจากการที่บรษิทั โรงพยาบาล

สนามจนัทร ์จ ากดั จา่ยคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ สบืเน่ืองจากการโอนกจิการทัง้หมด รวมจ านวน 85 ลา้นบาท 
 

จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น บรษิทัและบริษทั
ย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 7,709 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 
จากปี 2557 อย่างไรก็ตามอตัราก าไรสุทธลิดลงจากร้อยละ 
12.6 ในปี 2557  เป็นรอ้ยละ 12.1 ในปี 2558 ขณะที่ก าไร
ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานเท่ากบั 0.50 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 
จากปี 2557 

 

หากรวม Non-Recurring Items บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธจิ านวน 7,917 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2557 อย่างไรก็ตาม
อตัราก าไรสุทธลิดลงจากรอ้ยละ 13.1 ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 12.4 ในปี 2558 ขณะที่ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานเท่ากบั 0.51 บาท ในปี 2558 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 จากปี 2557 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม 102,335 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 10 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 โดยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 1,920 ลา้นบาท จากการส ารองเงนิสดเพื่อจ่ายโบนัส
ใหแ้ก่บุคลากร จากเดมิจา่ยในเดอืนธนัวาคม 2558 เป็นเดอืนมกราคม 2559 เพื่อใหส้ะทอ้นผลประกอบการเตม็ปี 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึ้นสุทธ ิ6,015 ล้านบาท จากการซื้อที่ดนิและเครื่องมอืทางการแพทยส์ าหรบัโรงพยาบาลเครอืข่ายแห่งเดมิ
และโรงพยาบาลเครอืข่ายแห่งใหม่ เช่น โรงพยาบาลสมติเิวช ชลบุร ีโรงพยาบาลเมอืงราช และอาคารระหว่างก่อสรา้งส าหรบัโรงพยาบาล
สริโิรจน์ และคา่นิยมเพิม่ขึน้ 932 ลา้นบาท จากการโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั ก. วสพุล จ ากดั สุทธดิว้ยการลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราว 
1,849 ลา้นบาท 

หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 46,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  
เน่ืองจากการออกหุน้กูไ้มม่หีลกัประกนั จ านวน 2,000 ลา้นบาท สทุธดิว้ยการไถ่ถอนหุน้กูใ้นระหว่างปี จ านวน 2,500 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 56,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จาก ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 สว่นใหญ่เกดิจากก าไรสุทธใินปี 2558 และส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาที่ดนิของบรษิทัย่อย 8 แห่ง โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 
รวมจ านวน 2,541 ลา้นบาท สทุธดิว้ยเงนิปนัผลจา่ยจ านวน 3,563 ลา้นบาท 
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สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) ธ.ค. 58 ธ.ค. 57 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 102,335 93,370 10% 

หน้ีสนิรวม 46,160 44,372 4% 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 56,175 48,998 15% 

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 
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อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ในปี 2558 ลดลงเล็กน้อยจาก
ปี 2557 จากการเพิม่ขึ้นของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิ
สด ประกอบกบัการลงทุนในสินทรพัย์ถาวรสุทธ ิเพื่อรองรบั
การสร้างและขยายโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ ในท านอง
เดยีวกนั อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2558 ลดลงเล็กน้อย
จากปี 2557 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสม และส่วนเกนิ
ทุนจากการตีราคาที่ดนิของบรษิทัย่อย 8 แห่ง โดยผู้ประเมนิ
ราคาอสิระ 

อตัราส่วนสภาพคล่องไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1.0 เท่า ในปี 2557 
และปี 2558 ขณะที่อ ัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลง
เลก็น้อยจากปี 2557  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 37.3 วนั ในปี 
2557   เป็น 37.8 วนั ในปี 2558 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนหน้ีสนิส่วนที่มภีาระดอกเบี้ย
ต่อทุน ลดลงเลก็น้อยจาก 0.6 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
เป็น 0.5 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และมีอัตราส่วน
หน้ีสนิส่วนที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อทุน ลดลงจาก 0.6 เท่า ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  เป็น 0.4 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2558 ขณะที่มอีตัราส่วนหน้ีสินส่วนที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อ 
EBITDA ลดลงจาก 2.2 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เป็น 
1.7  เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 จากการเพิม่ขึน้ของเงนิ
สด ณ สิ้นปี 2558 และความสามารถในการช าระดอกเบี้ย
ลดลงจาก 13.0 เท่าในปี 2557 เป็น 12.5 เท่าในปี 2558  แต่
สูงกว่าเงื่อนไขที่สถาบนัการเงินที่ให้กู้ก าหนดไว้ที่ไม่ต ่ากว่า 
4.0 เท่า 

บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัคงด าเนินนโยบายการจดัการและควบคุมโครงสรา้งทางการเงนิที่รดักุม เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยมืของเงนิกู้ระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู ้โดยรกัษาอตัราสว่นทางการเงนิ และสภาพคล่องในระดบัทีเ่หมาะสม 

 

หมายเหตุ: - ไมร่วม Non-Recurring Items 

              - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 

 - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

              - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จ่าย 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

9 เดือน 

2558  

9 เดือน 

2557 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 7.9 8.4 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  15.3 16.3 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  1.0 1.0 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.8 0.9 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  37.8 37.3 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 10.5 10.0 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 40.8 41.3 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 0.5 0.6 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.4 0.6 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 1.7 2.2 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 12.4 13.0 
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ในวนัที ่22 มกราคม 2559 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั จดังาน Corporate Day with Executive Management ณ โรงแรมเดอะ เซนต ์รจีสิ 

กรงุเทพ และไดเ้รยีนเชญิ นายแพทยช์าตร ีดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร-การแพทย ์ 

รว่มบรรยายเพื่อใหน้ักลงทุนสถาบนั 24 ท่านทีส่นใจเขา้ฟงัไดเ้ขา้ใจถงึมมุมองของผูบ้รหิารเกีย่วกบักลยุทธแ์ละแผนการด าเนินงานของบรษิทั 

รวมถงึแนวโน้มการเตบิโตของอุตสาหกรรม Healthcare 

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 3/2558 

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

ในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) จดังาน The Naked Talks: Thailand Hospitality 2016 และได ้

เรยีนเชญิคณุนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ พรอ้มทัง้ผูบ้รหิารจากบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมบรรยายเกีย่วกบั 

ภาพรวมปจัจบุนัและทศิทางในอนาคตของบรษิทั แก่นกัลงทุนรายยอ่ยทีส่นใจเขา้ฟงัที ่ณ อาคารธนาคารกสกิรไทย ส านกัพหลโยธนิ 

KS Naked Talks: Thai Hospitality 2016 

Corporate Day with Executive Management 
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ในวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2559 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) จดังาน BLS Healthcare Day และไดเ้รยีนเชญิคุณนฤมล น้อยอ ่า 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ  และคณุอรรจยา อนิทรประสงค ์ Assistant Vice President ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ร่วมบรรยาย 

เกีย่วกบัมมุมองต่อการเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรม Healthcare ในประเทศไทย รวมถงึทศิทางกลยุทธใ์น อนาคตของบรษิทั แก่ผูจ้ดัการ 

กองทุนทีส่นใจเขา้ฟงัทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคาร ซลิลคิ เฮา้ส ์กรงุเทพ 

 

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 3/2558 

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

ในวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2559 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยีพลสั กรุ๊ปโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) จดัโครงการพบปะผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ และได้เรยีนเชิญคุณอรรจยา อินทรประสงค์ Assistant Vice President ด้านนักลงทุนสมัพนัธ์ บรรยายเกี่ยวกบัภาพรวมธุรกิจ 
แผนการลงทุนในธรุกิจหลกัและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการด าเนินงานแก่ลูกค้าของบรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซียพลสั กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ ากดั 
(มหาชน) และนกัลงทุนทัว่ไปทีส่นใจเขา้ฟงั ทีอ่าคารสาทรซติีท้าวเวอร ์กรงุเทพ 

พบนกัลงทุนรายยอ่ยโดยบริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั 

BLS Healthcare Day 
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BDMS จัดประชุมนักวิเคราะห์ ครัง้ที่  1/2559 ในวันที่ 1 
มนีาคม 2559 เพื่อน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตร
มาส 4/2558 และ ปี 2558 พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห ์
และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถึงได้มี
โอกาสซกัถามขอ้มลูในดา้นต่างๆ โดยผูบ้รหิารของบรษิทัที่ 

เขา้ร่วมงานประกอบดว้ยนายแพทยช์าตร ีดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าที่ปฏบิตักิาร -การแพทย ์
แพทยห์ญงิปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบ้รหิาร กลุ่ม 1 คณุนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าที่บรหิารดา้นการเงนิ นายแพทย์
กฤตวทิย ์เลศิอุตสาหกุล ประธานเจา้หน้าทีง่านบรหิารกลาง และประธานคณะผูบ้รหิารอาวุโส กลุ่ม 1 และคุณอรรจยา อนิทรประสงค ์Assis-
tant Vice President ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้ นกัลงทุนสมัพนัธ ์

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 1/2559 

 

 

 

บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรอื “BDMS” ซึง่เป็นชื่อยอ่หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถอืไดว้า่เป็นกลุ่มธรุกจิ

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมี

สนิทรพัยร์วมกวา่ 102,335 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2558 ปจัจบุนัมโีรงพยาบาลในเครอื 41 แห่งในประเทศไทย และ 2 แหง่ ในประเทศ

กมัพชูา บรษิทัไดมุ้ง่ม ัน่พฒันาเพื่อยกระดบัคณุภาพในการรกัษาพยาบาล ทัง้ทางดา้นเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยัและคณุภาพในการ

รกัษา การวนิิจฉยัโรคทีเ่ป็นมาตรฐานสากล รวมถงึความพรอ้มและศกัยภาพในการดแูลรกัษา ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีท่ดัเทยีมมาตรฐาน

โรงพยาบาลระดบันานาชาต ิ 

ติดต่อสอบถาม : นกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

   บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

   2 ซอยศูนยว์จิยั 7 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพ 10310  
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