
เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

1.  ทรสิเรทติง้ประกาศยนืยนัอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัของบรษิทัทีร่ะดบั AA- 

วนัที ่ 8 พฤศจกิายน 2560 ทรสิเรทติง้ไดป้ระกาศยนืยนัอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ ไมม่ี
หลกัประกนัของบรษิทัทีร่ะดบั AA- ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะทาง
ธรุกจิทีแ่ขง็แกรง่จากการเป็นผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ทีส่ดุในประเทศ ตลอดจนชื่อเสยีงของ
กลุ่มโรงพยาบาลทีเ่ป็นทีย่อมรบัและรูจ้กัเป็นอยา่งด ี เครอืขา่ยโรงพยาบาลทีก่วา้งขวางและแขง็แกรง่ของ
บรษิทั รวมถงึคณะผูบ้รหิารและผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทยท์ีม่คีวามสามารถและมากประสบการณ์ 
การประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิารณาถงึผลการด าเนินงานที่ดขีองบรษิทั และความเสีย่งทางดา้นการเงนิทีอ่ยู่
ในระดบัปานกลาง จากการมกีระแสเงนิสดทีม่ ัน่คงสม ่าเสมอ และการมโีครงสรา้งหน้ีต่อทุนทีอ่ยูใ่นระดบัปาน
กลาง นอกจากน้ีโครงสรา้งเงนิทุนและสภาพคล่องของบรษิทัยงัอยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดท้ีอ่นัดบัเครดติปจัจบุนั 
ในระยะ 24 เดอืนขา้งหน้า ทรสิเรตตีง้ประเมนิวา่บรษิทัจะมแีหล่งสภาพคล่องทีส่งู เมื่อพจิารณาถงึความ
ตอ้งการใชแ้ละแหล่งเงนิทุน 

2.  หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ตามทีเ่มื่อวนัที ่ 18 กนัยายน 2557 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพประเภทไมม่ดีอกเบีย้ใหแ้ก่นกัลงทุนใน
ต่างประเทศ มลูคา่ 10,000 ลา้นบาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562 โดยใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนหุน้กู้
แปลงสภาพก่อนครบก าหนด ณ สิน้ปีที ่3 หรอื ในวนัที ่18 กนัยายน 2560 ทีอ่ตัรารอ้ยละ 106.152 ของมลูคา่
เงนิตน้ (Early Redemption Price) 
ในการน้ี มผีูถ้อืหุน้ใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กู้แปลงสภาพคดิเป็นมลูคา่ 1,560 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 15.6 ของมลูคา่
เงนิตน้ของหุน้กู้แปลงสภาพ บรษิทัไดจ้า่ยช าระเงนิคา่ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนดเป็นจ านวน
รวมทัง้สิน้ 1,656 ลา้นบาท (หรอืรอ้ยละ 106,152 ของเงนิต้น 1,560 ลา้นบาท) ท าใหป้จัจบุนับรษิทัมภีาระหน้ี
เงนิตน้หุน้กูแ้ปลงสภาพคงเหลอืจ านวน 8,440 ลา้นบาท ซึง่ผูถ้อืหุน้กูส้ามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้
สามญัของบรษิทัไดท้ี่ราคาหุน้ละ 21.045 บาท หรอืสามารถไถ่ถอนเมื่อครบก าหนด ในวนัที ่ 18 กนัยายน 
2562 ในอตัรารอ้ยละ 110.462 ของมลูคา่เงนิต้นของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3.  เงนิปนัผลระหว่างกาล 
เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัจิดัสรรเงนิก าไรจากผลประกอบการในครึง่ปีแรก
ของปี 2560 เป็นเงนิปนัผลระหวา่งกาล ส าหรบัหุน้สามญัของบรษิทั จ านวน 15,490,956,540 หุน้ ในอตัราหุน้
ละ 0.13 บาท คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,013.82 ลา้นบาท โดยไดจ้า่ยเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที่ 28 
กนัยายน 2560 

 

สารบญั 

เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 1 

ผลการด าเนินงาน  

9 เดือน ปี 2560 

 

2 

สรปุฐานะการเงิน 4 

กิจกรรมนักลงทุน

สมัพนัธ์ 

 

5 

สารผูล้งทุนสมัพนัธ ์
พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 0  ฉ บั บ ท่ี  4 / 2 5 6 0  

ผลการด าเนินงาน 9 เดือนปี 2560 



ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม ส าหรบั 9 เดือนแรกของปี 2560 

ส าหรบัผลการด าเนินงานใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยก าไรสุทธจิ านวน 8,181 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 จากงวด

เดยีวกนัของปีก่อน ผลการด าเนินงานโดยสรปุ มดีงัน้ี  

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 54,038 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,860 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5 
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกดิจาก 
 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 51,328 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,761 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

มสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของค่ารกัษาพยาบาลตามความซบัซอ้นของโรคประกอบกบัการรวมผลประกอบการของโรงพยาบาล 
เปาโล เกษตร และโรงพยาบาลกรงุเทพสรุาษฎร ์ ทัง้น้ีการเตบิโตของรายไดค้า่รกัษาพยาบาลแบ่งเป็นการเตบิโตจากโรงพยาบาล 
เครอืขา่ยในกรงุเทพและปรมิณฑลเตบิโตรอ้ยละ 4 และโรงพยาบาลเครอืขา่ยในต่างจงัหวดัเตบิโตรอ้ยละ 8 จากงวดเดยีวกนัของปี 
ก่อน 

 รายไดจ้ากผูป้่วยชาวไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ขณะทีร่ายไดจ้ากผูป้่วยชาวต่างชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
โดยการเตบิโตของรายไดผู้ป้ว่ยชาวต่างชาตสิ่วนใหญ่มาจากผูป้่วยชาวจนี สหรฐัอเมรกิา และฝรัง่เศส สง่ผลใหส้ดัส่วนรายไดข้อง 
ผูป้ว่ยชาวไทยต่อต่างชาตเิปลีย่นแปลงจากรอ้ยละ 71 ต่อรอ้ยละ 29 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็นรอ้ยละ 70 ต่อรอ้ยละ 30 ใน 9 
เดอืนแรกของปี 2560 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ จ านวน 2,075 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกดิจากรายไดท้ีเ่พิม่ 
ขึน้ของเซฟดรกั 

 รายไดอ้ื่นจ านวน 635 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  
 

2.  คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 
ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคา จ านวน 46,304 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 2,639 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่เพิม่ขึน้ในสดัสว่นเดยีวกนักบัการเตบิโตของรายไดจ้ากการด าเนิน 
งานรวม 
 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มตีน้ทุนค่ารกัษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) รวม 35,519 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของคา่แพทยแ์ละคา่ใชจ้่ายเกี่ยวกบับุคลากรทางการแพทย ์
จากการรบัแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง เพื่อรองรบัการยกระดบัโรงพยาบาลเครอืขา่ย 9 แห่งใหเ้ป็นศูนยก์ารแพทยแ์หง่ 
ความเป็นเลศิ (Centers of Excellence) และการขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ย ประกอบกบัตน้ทุนคา่รกัษาพยาบาลอื่นๆซึง่เป็นไปใน 
ทศิทางเดยีวกนักบัการเพิม่ขึน้ของรายได้ 

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย)  จ านวน 10,785 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 จากงวดเดยีวกนัของปี 
ก่อน สาเหตุหลกัจากค่าใชจ้า่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคลากรสนบัสนุน และค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรงุพืน้ที่ 

 คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายจ านวน 3,845 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจากเครื่องมอื 
ทางการแพทย ์การปรบัปรงุอาคารของโรงพยาบาลเครอืขา่ย ประกอบกบัการเปิดโรงงานแหง่ใหมข่องสหแพทยเ์ภสชั  
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



 

 

 

 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยม ีEBITDA เพิม่ขึน้เล็ก น้อยจาก 11,061 ล้านบาท  ใน 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 11,579 ล้านบาท ใน 9 เดอืน

แรกของปี 2560 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 อยา่งไรกต็าม EBITDA Margin ลดลงจากรอ้ยละ 21.6 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็นรอ้ยละ 21.4 

ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 

 

3.  รายการอื่นๆ 
 สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม จ านวน 1,109 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 45 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

สว่นใหญ่เกดิจากส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน BH จ านวน 654 ลา้นบาท และจาก RAM จ านวน 411 ลา้นบาท  
 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเพิม่ขึน้เป็น 1,205 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 90 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการปรบัการค านวณ 

มลูคา่หุน้กูแ้ปลงสภาพทีค่าดวา่จะไถ่ถอน 
ประกอบกบัคา่ใช้จา่ยทางการเงนิที่เกีย่วขอ้งกบัการทีผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธใินการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนก าหนดและ 
การออกหุน้กูจ้ านวน 7,000 ลา้นบาทในเดอืนกุมภาพนัธ ์2560  

 อยา่งไรกต็าม บรษิทัคาดวา่ค่าใช้จา่ยทางการเงนิจะลดลงในไตรมาส 4/2560 เน่ืองจากจะไมม่คีา่ใชจ้่ายทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การไถ่ถอนหุน้กู้แปลงสภาพก่อนครบก าหนด 

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล จ านวน 2,116 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก จ านวน 1,519 ลา้นบาท ใน 9 เดอืนแรกของปี 2559 มสีาเหตุหลกั 
มาจากภาษกีารขายเงนิลงทุนบางสว่นใน BH 

 
4. รายการพเิศษ 

ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยบนัทกึรายการพเิศษจากการขายเงนิลงทุนบางสว่นใน BH จ านวน 25.2 ลา้นหุน้ 
เป็นเงนิ 4,509 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัรบัรูก้ าไรสทุธจิากภาษเีงนิไดจ้ านวน 2,195 ลา้นบาท โดยภายหลงัการขายเงนิลงทุนบางสว่น 
บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน BH ลดลงจากรอ้ยละ 23.95 เป็น 20.50 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแล้ว 
ใน 9 เดอืนแรกของปี 2559 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยบนัทกึรายการพเิศษจ านวน 167 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากก าไรสทุธจิากภาษเีงนิได ้
จากการขายเงนิลงทุนใน BCH จ านวน 164 ลา้นบาท  
 
 

จากผลการด าเนินงานทีก่ล่าวมาขา้งตน้ บรษิทัและ บรษิทัยอ่ยมกี าไรก่อนรายการพเิศษ จ านวน 5,986 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4 จากงวด 
เดยีวกนัของปีก่อน สง่ผลใหอ้ตัราก าไรก่อนรายการพเิศษลดลงจาก รอ้ยละ 12.2 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2559เป็นรอ้ยละ 11.1 ใน 9 เดอืน 
แรกของปี 2560 
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EBITDA & EBITDA margin 



 

 

 

 

 

 

หากรวมรายการพเิศษ (Non-recurring items) บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสทุธจิ านวน 8,181 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 จากงวด 
เดยีวกนั ของปีก่อน สง่ผลใหอ้ตัราก าไรสทุธเิพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 12.5 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็นรอ้ยละ 15.1 ใน 9 เดอืนแรกของปี 
2560 ขณะทีก่ าไรต่อหุน้ขัน้ พืน้ฐานเท่ากบั 0.53 บาทต่อหุน้ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 118,716 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 สว่นใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ จ านวน 12,004 
ลา้นบาท จากการลงทุนในทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งโครงการ BDMS Wellness Clinic ประกอบกบัการขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม ่
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โรงพยาบาลกรงุเทพสุราษฎร ์และโรงพยาบาลกรงุเทพเชยีงราย รวมไปถงึแผนการยกระดบัโรงพยาบาล 
เครอืขา่ย 9 แหง่ใหเ้ป็นศูนยก์ารแพทยแ์หง่ความเป็นเลศิ (Centers of Excellence) สทุธดิว้ยเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทีล่ดลงจ านวน 880 
ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากการขายเงนิลงทุนบางส่วนใน BH 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2560 จ านวน 57,153 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559   
สว่นใหญ่เกดิจากการออกหุน้กูใ้นระหว่างงวด จ านวน 7,000 ลา้นบาท ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของเงนิกูร้ะยะยาวและเงนิกู้ระยะสัน้สทุธจิาก 
สถาบนัการเงนิ สทุธดิว้ยการลดลงของหุน้กู้แปลงสภาพ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2560 จ านวน 61,563 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จาก ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2559  สว่นใหญ่เกดิจากก าไรระหวา่งงวด  
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สรุปฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) ก.ย. 60 ธ.ค. 59 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 118,716 106,939 11% 

หน้ีสนิรวม 57,153 48,635 18% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 61,563 58,305 6% 

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 
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 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนผูถ้อื

หุ้นใน 9 เดือนแรกของปี 2560 เพิม่ขึ้นจาก 9 เดือนแรก

ของปี 2559 เน่ืองจากบริษัทมีก าไรที่เพิ่มขึ้นจากการ

ด าเนินงานและการจ าหน่ายเงนิลงทุนบางสว่นใน BH 

ในท านองเดียวกนั อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วน

สภาพคล่องหมุนเรว็ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 เพิม่ขึ้น

เล็กน้อยจาก 9 เดอืนแรกของปี 2559 จากการลดลงของ

เงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยและระยะเวลาช าระหน้ีเฉลี่ยลดลง

จาก 36.0 วนั และ 38.3 วนั ใน 9 เดอืนแรกของปี 2559 

เป็น 33.9 วนั และ 35.7 วนั ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 

ตามล าดบั ขณะที่ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 

10.6 วนั ใน 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 11.5 วนั ใน 9 

เดอืนแรกของปี 2560 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบี้ยลดลงจาก 17.4 

เท่าใน 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 9.6 เท่าใน 9 เดอืน

แรกของปี 2560  เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทางการเงนิที่เพิม่ขึน้

จากการปรบัการค านวณมลูคา่หุน้กูแ้ปลงสภาพที่คาดว่าจะ

ไถ่ถอน ประกอบกบัค่าใช้จ่ายทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกบั

การที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้

แปลงสภาพก่อนก าหนด และการออกหุ้นกู้จ านวน 7,000 

ลา้นบาท 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมอีตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนเพิม่ขึน้จาก 0.5 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 0.7 เท่า ณ วนัที ่

30 กนัยายน 2560 และมอีตัราส่วนหน้ีสนิส่วนที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อทุนเพิม่ขึน้จาก 0.5 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 0.6 เท่า 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 อตัราส่วนหน้ีสนิส่วนที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อ EBITDA เพิม่ขึน้จาก 1.9 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 

2.3 เท่า ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 ทัง้น้ีอตัราส่วนหน้ีสนิที่เพิม่ขึน้เป็นผลมาจากการออกหุน้กู้ เพื่อรองรบัการขยายโรงพยาบาลกรุงเทพ 

ส านกังานใหญ่ ประกอบกบัการลงทุนในโรงพยาบาลเปาโลเกษตร และโครงการ BDMS Wellness Clinic 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัคงด าเนินนโยบายการจดัการและควบคุมโครงสรา้งทางการเงนิที่รดักุม เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยมืของเงนิกู้ระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู ้โดยรกัษาอตัราสว่นทางการเงนิ และสภาพคล่องในระดบัทีเ่หมาะสม 

 

 
 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

9 เดือน 

2560 

9 เดือน 

2559 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 9.7 8.2 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  19.0 15.9 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  0.9 0.8 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.8 0.7 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  33.9 36.0 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 11.5 10.6 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 35.7 38.3 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 9.6 17.4 

 ก.ย. 60 ธ.ค. 59 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.7 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.6 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 2.3 1.9 

หมายเหตุ: - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 

              - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จา่ย 

              - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
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ในวนัที ่31 สงิหาคม 2560 แพทยห์ญงิปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบ้รหิาร  กลุ่ม 1 คณุนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าที ่

บรหิารดา้นการเงนิ  คุณอรรจยา อนิทรประสงค ์ AVP ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ และคณุจติมิา รตันธรรม Assistant Director ดา้นนักลงทุน 

สมัพนัธ ์ไดเ้ขา้รว่ม Thailand Focus 2017 จดัโดย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั และ Bank of America 

Merrill Lynch ณ โรงแรมอนนัตรา สยาม กรงุเทพฯ ในครัง้น้ีบรษิทัไดม้โีอกาสใหข้อ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการทีส่ าคญัของบรษิทั กลยทุธแ์ละ 

แนวโน้มในอนาคตของบรษิทัแก่นักลงทุนสถาบนัทีส่นใจ 

Thailand Focus 2017 

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส จ ากดั ไดจ้ดัโครงการ ASEAN Hospital Trip เพื่อพาผูจ้ดัการกองทุนเยีย่มชมโรงพยาบาลในประเทศไทย ประเทศ 

อนิโดนีเซยี และประเทศสงิคโปร ์  ในระหวา่งวนัที ่ 2-6 ตุลาคม 2560 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจถงึผลการด าเนินงานและทศิทาง 

ในอนาคตของบรษิทั 

ในการน้ีบรษิทัไดม้โีอกาสพาผูจ้ดัการกองทุนจ านวน 10-15  ท่านเยีย่มชมโรงพยาบาลกรงุเทพ ส านกังานใหญ่ ในวนัที ่4 ตุลาคม 2560  

UBS ASEAN Hospital Trip 
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ในวนัที ่ 5 ตุลาคม 2560 บรษิทัหลกัทรพัย ์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

จดังาน BLS Healthcare Day และไดเ้รยีนเชญิคณุอรรจยา อนิทรประสงค ์

AVP ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ และคณุจติมิา รตันธรรม Assistant Director 

ดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์ ร่วมบรรยายเกีย่วกบัมมุมองต่อการเปลีย่นแปลงของ 

อุตสาหกรรม Healthcare ในประเทศไทย รวมถงึทศิทางกลยทุธใ์นอนาคต 

ของบรษิทั แก่ผูจ้ดัการกองทุน และนกัลงทุนรายยอ่ยทีส่นใจเขา้ฟงัทีบ่รษิทั 

หลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคาร ซลิลคิ เฮา้ส ์กรงุเทพ 
 

 

 

BLS Healthcare Day 

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัจดัประชุมนักวเิคราะห์ ครัง้ที่ 4/2560  ในวนัที่ 22 พฤศจกิายน 2560 เพื่อน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 3/2560 
พรอ้มเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห ์และนักลงทุนไดท้ราบถงึผลประกอบการล่าสุด รวมถงึไดม้โีอกาสซกัถามขอ้มูลในดา้นต่างๆ โดยผูบ้รหิาร
ของบริษัทที่เข้าร่วมงานประกอบด้วยนายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตัิการ-การแพทย์ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บรหิาร  กลุ่ม 1 คุณนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารดา้นการเงนิ และคณุอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 4/2560 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

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

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 118,716 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2560 ปจัจุบนัมโีรงพยาบาลในเครอื 43 แหง่ในประเทศไทย 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  

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


