
เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

1.  ทรสิเรทติง้ประกาศยนืยนัอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัของบรษิทัทีร่ะดบั AA- 

วนัที ่ 8 พฤศจกิายน 2560 ทรสิเรทติง้ไดป้ระกาศยนืยนัอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ ไมม่หีลกั 
ประกนัของบรษิทัทีร่ะดบั AA- ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะทางธรุกจิ
ทีแ่ขง็แกรง่จากการเป็นผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สดุในประเทศ ตลอดจนชื่อเสยีงของกลุ่ม
โรงพยาบาลทีเ่ป็นทีย่อมรบัและรูจ้กัเป็นอยา่งด ี เครอืขา่ยโรงพยาบาลทีก่วา้งขวางและแขง็แกรง่ของบรษิทั 
รวมถงึคณะผูบ้รหิารและผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทยท์ีม่คีวามสามารถและมากประสบการณ์ 
การประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิารณาถงึผลการด าเนินงานที่ดขีองบรษิทั และความเสีย่งทางดา้นการเงนิทีอ่ยู่
ในระดบัปานกลาง จากการมกีระแสเงนิสดทีม่ ัน่คงสม ่าเสมอ และการมโีครงสรา้งหน้ีต่อทุนทีอ่ยูใ่นระดบัปาน
กลาง นอกจากน้ีโครงสรา้งเงนิทุนและสภาพคล่องของบรษิทัยงัอยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดท้ีอ่นัดบัเครดติปจัจบุนั 
 

2.  การใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ในวนัที ่18 กนัยายน 2560 มผีูถ้อืหุน้กู้ใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กู้แปลงสภาพคดิเป็นมลูคา่เงนิตน้จ านวน 1,560 ลา้น
บาท หรอืรอ้ยละ 15.6 ของมลูคา่เงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยบรษิทัไดจ้า่ยช าระเงนิคา่ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพก่อนครบก าหนดเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,656 ลา้นบาท (หรอืรอ้ยละ 106.152 ของเงนิตน้ 1,560 ลา้น
บาท) ปจัจบุนับรษิทัมภีาระหน้ีเงนิตน้หุน้กูแ้ปลงสภาพคงเหลอืจ านวน 8,440 ลา้นบาท ซึง่ผูถ้อืหุน้กูส้ามารถ
ใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษิทัไดท้ี่ราคาหุน้ละ 21.045 บาท หรอืสามารถไถ่ถอนเมื่อครบก าหนด 
ในวนัที ่18 กนัยายน 2562 ในอตัรารอ้ยละ 110.462 ของมลูคา่เงนิต้นของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 

3.  การขายเงนิลงทุนบางสว่นในบรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) (“BH”) 
 
 
 
 
วนัที ่28 เมษายน 2560 คณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตใิหบ้รษิทัขายเงนิลงทุนบางสว่นใน BH จ านวน 25.2 
ลา้นหุน้ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 3.45 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ของ BH ในราคาหุน้ละ 179 
บาท คดิเป็นเงนิประมาณ 4,509 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัรบัรูก้ าไรสทุธจิากภาษเีงนิไดจ้ านวน 2,195 ลา้นบาท โดย
ภายหลงัการขายเงนิลงทุนบางสว่น บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน BH ลดลงจากรอ้ยละ 23.95 เป็น 20.50 ของ
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแล้ว 
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ร้อยละการถือหุ้น ธ.ค. 60 ธ.ค. 59 

BH 20.50 23.95 



4.  การขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ย 
ในปี 2560 บรษิทัเปิดใหบ้รกิารโรงพยาบาลใหม ่2 แหง่ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม ปี 2560 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยก าไรสทุธจิ านวน 10,216 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 จากปีก่อน ผลการด าเนินงาน

โดยสรปุ มดีงัน้ี  

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 72,772 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,928 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6 จากปี 2559 
สว่นใหญ่เกดิจาก 
 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 69,123 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,886 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6 จากปี 2559 มสีาเหตุหลกัจากการ 

เพิม่ขึน้ของคา่รกัษาพยาบาลตามความซบัซอ้นของโรค ประกอบกบัการรวมผลประกอบการของโรงพยาบาลเปาโลเกษตร และ 
โรงพยาบาลกรงุเทพสุราษฎร ์ทัง้น้ีการเตบิโตของรายไดค้า่รกัษาพยาบาลแบ่งเป็นการเตบิโตจากโรงพยาบาล เครอืขา่ยในกรงุเทพ 
และปรมิณฑลเตบิโตรอ้ยละ 5 และโรงพยาบาลเครอืขา่ยในต่างจงัหวดัเตบิโตรอ้ยละ 8 จากปี 2559 

รายไดจ้ากผูป้่วยชาวไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ขณะทีร่ายไดจ้ากผูป้่วยชาวต่างชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จากปี 2559 โดยการเตบิโตของ 
รายไดผู้ป้่วยชาวต่างชาตสิ่วนใหญ่มาจากผูป้่วยชาวคูเวต จนี และฝรัง่เศส สง่ผลใหส้ดัสว่นรายไดข้อง ผูป้ว่ยชาวไทยต่อต่างชาต ิ
เปลีย่นแปลงจากรอ้ยละ 71 ต่อรอ้ยละ 29 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 70 ต่อรอ้ยละ 30 ในปี 2560 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ จ านวน 2,810 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากปี 2559 สว่นใหญ่เกดิจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทั 
กรงุเทพเซฟดรกั จ ากดั และบรษิทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั (“สหแพทยเ์ภสชั”) 
รายไดอ้ื่นจ านวน 840 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11 จากปี 2559 เน่ืองจากในปี 2559 บรษิทัมกีารรบัรูก้ าไรจากการปรบัมลูคา่ยุตธิรรม 
ของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านจรงิจ านวน 65 ลา้นบาท 
 

2.  คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 
ในปี 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานและคา่เสื่อมราคา จ านวน 62,463 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,542 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6 จากปี 2559 ซึง่เพิม่ขึน้ในสดัส่วนเดยีวกนักบัการเตบิโตของรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  
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โรงพยาบาล จ านวนเตียงโครงสร้าง เปิดให้บริการ 

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ถ 162ถ ม.ค. 60 

โรงพยาบาลกรงุเทพสุราษฎร ์ 150 ม.ิย. 60 

รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มตีน้ทุนค่ารกัษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) รวม 47,975 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากปี 2559 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของคา่แพทยแ์ละคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบับุคลากรทางการแพทย ์ จากการรบั 
แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง เพื่อรองรบัการยกระดบัโรงพยาบาลแม่ขา่ย (Hub Hospitals) ใหเ้ป็นศูนยก์ารแพทยแ์หง่ความเป็น 
เลศิ (Centers of Excellence) และการขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ย ประกอบกบัต้นทุนค่ารกัษาพยาบาลอื่นๆ 

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย)  จ านวน 14,488 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากปี 2559 สาเหตุหลกั 
จากค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลากรสนบัสนุน และการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้า่ยในการบรหิารทัว่ไป 

 คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 5,168 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จากปี 2559 สาเหตุหลกัจากเครื่องมอืทางการแพทย ์
การปรบัปรงุอาคารของโรงพยาบาลเครอืขา่ย ประกอบกบัการเปิดโรงงานแหง่ใหมข่องสหแพทยเ์ภสชั 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยม ีEBITDA เพิ่มขึ้นจาก 14,726  ล้านบาท  ในปี 2559 เป็น 15,477  ล้านบาท ในปี 2560 หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

อยา่งไรกต็าม EBITDA Margin ลดลงเลก็น้อยจากรอ้ยละ 21.4 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 21.3 ในปี 2560 

 

3.  รายการอื่นๆ 
 สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม จ านวน 1,417 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 จากปี 2559 สว่นใหญ่เกดิจากสว่นแบ่งก าไร 

จากเงนิลงทุนใน BH จ านวน 843 ลา้นบาท จากบรษิทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 508 ลา้นบาท 
และจากบรษิทั เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดคัส ์จ ากดั จ านวน 71 ลา้นบาท  

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเพิม่ขึน้เป็น 1,535 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 74 จากปี 2559 เน่ืองจากการปรบัการค านวณมลูคา่หุน้กู้ 
แปลงสภาพทีค่าดวา่จะไถ่ถอน ประกอบกบัคา่ใชจ้่ายทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทีผู่ถ้อื หุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธใินการไถ่ถอน 
หุน้กู้แปลงสภาพก่อนก าหนด การออกหุน้กูจ้ านวน 7,000 ลา้นบาทในเดอืนกุมภาพนัธ ์ 2560 และการเพิม่ขึน้ของเงนิกูร้ะยะยาว 
จากสถาบนัการเงนิ 

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจ านวน 2,584 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากจ านวน 1,922 ลา้นบาท ในปี 2559 มสีาเหตุหลกัมาจากภาษกีารขายเงนิ 
ลงทุนบางสว่นใน BH 

 
4. รายการพเิศษ 

ในปี 2560 บรษิทับนัทกึรายการพเิศษจากการขายเงนิลงทุนบางส่วนใน BH จ านวน 25.2 ล้านหุน้ เป็นเงนิ 4,509 ล้านบาท ซึ่งบรษิทั
รบัรูก้ าไรสทุธจิากภาษเีงนิไดจ้ านวน 2,195 ลา้นบาท  

ในปี 2559 บรษิทับนัทกึรายการพเิศษจ านวน 167 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากก าไรสุทธจิากภาษเีงนิไดจ้ากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั 

บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 164 ลา้นบาท 
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EBITDA & EBITDA margin 



 

 

 

 

 

 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรก่อนรายการพเิศษ จ านวน 8,021 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 2 จากปี 2559 สง่ผลใหอ้ตัราก าไรก่อนราย 
การพเิศษลดลงจากรอ้ยละ 11.9 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 11.0 ในปี 2560  

หากรวมรายการพเิศษ (Non-recurring items) บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรสทุธจิ านวน 10,216 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 จากปี 2559 
สง่ผลใหอ้ตัราก าไรสทุธเิพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 12.2 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 14.0 ในปี 2560 ขณะทีก่ าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานเท่ากบั 0.66 
บาทต่อหุน้ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 จากปี 2559 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 122,627 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 สว่นใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ จ านวน 15,098 
ลา้นบาท จากการลงทุนในทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งโครงการ BDMS Wellness Clinic ประกอบกบัการขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม ่
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร โรงพยาบาลกรงุเทพสุราษฎร ์ และโรงพยาบาลกรงุเทพเชยีงราย รวมไปถงึแผนการยกระดบัโรงพยาบาล 
แมข่า่ยใหเ้ป็นศูนยก์ารแพทยแ์หง่ความเป็นเลศิ (Centers of Excellence) และการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ านวน 
874 ลา้นบาท 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 56,756 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559  สว่นใหญ่เกดิจากการออกหุน้กู้ในระหวา่งงวด จ านวน 7,000 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิสุทธ ิ
จ านวน 3,093 ลา้นบาท สทุธดิว้ยการลดลงของเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 1,506 ลา้นบาท และหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน 
1,099 ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 65,871 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 จาก ณ วนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2559 สว่นใหญ่เกดิจากก าไรในปี 2560 

ห น้ า  4  ฉ บั บ ท่ี  1 / 2 5 6 1  

สรุปฐานะการเงิน 

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

สนิทรพัยร์วม 122.627 107,015 15% 

หน้ีสนิรวม 56,756 48,710 17% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 65,871 58,305 13% 

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 
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อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนผูถ้อื

หุน้ในปี 2560 เพิม่ขึน้จากปี 2559 สาเหตุหลกัมาจากก าไร

จากการขายเงนิลงทุนบางสว่นใน BH 

อตัราสว่นสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ใน

2560 เพิม่ขึน้จากปี 2559 จากการลดลงของเงนิเบกิเกนิ

บญัชธีนาคารและเงนิกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่และ

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ที ่ 34.0 วนั และ 34.3 วนั ลดลง

จาก 35.4 วนั และ 37.1 วนั ในปี 2559 ตามล าดบั ขณะที่

มรีะยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 12.2 วนั เพิม่ขึน้จาก 11.1 วนั 

ในปี 2559 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลงจาก 16.7 

เท่า ในปี 2559 เป็น 10.1 เท่า ในปี 2560 เน่ืองจาก

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้จากการปรบัการค านวณ

มลูคา่หุน้กูแ้ปลงสภาพทีค่าดวา่จะไถ่ถอน ประกอบกบัค่า 

ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทีผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลง

สภาพใชส้ทิธใินการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนก าหนด 

การออกหุน้กูจ้ านวน 7,000 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของ

เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

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

31ธนัวาคม 2560 ขณะทีม่อีตัราส่วนหน้ีสนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อทุนเท่าเดมิที ่ 0.5 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ วนัที ่31

ธนัวาคม 2560 อตัราสว่นหน้ีสนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบี้ยสทุธติ่อ EBITDA เพิม่ขึน้จาก 1.9 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 2.2 เท่า ณ 

วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 ทัง้น้ีอตัราสว่นหน้ีสนิทีเ่พิม่ขึน้เป็นผลมาจากการออกหุน้กูแ้ละการเพิม่ขึน้ของเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

เพื่อโครงการ BDMS Wellness Clinic และส าหรบัรองรบัการขยายโรงพยาบาลกรงุเทพ ส านักงานใหญ่ ประกอบกบัการลงทุนใน

โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัคงด าเนินนโยบายการจดัการและควบคมุโครงสรา้งทางการเงนิทีร่ดักุม เป็นไปตามเงื่อนไขการกูย้มืของเงนิกูร้ะยะ

ยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู ้โดยรกัษาอตัราสว่นทางการเงนิ และสภาพคล่องในระดบัทีเ่หมาะสม   

 
 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2560 ปี 2559 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 8.9 8.0 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  17.2 15.5 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  1.1 0.7 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.9 0.6 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  34.0 35.4 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 12.2 11.1 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 34.3 37.1 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 10.1 16.7 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.6 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.5 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 2.2 1.9 

หมายเหตุ: - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 

              - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จา่ย 

              - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
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 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต 

 ความต้องการการรกัษาพยาบาลท่ีเพ่ิมขึน้ 

ในปี 2560 รฐับาลไดอ้นุมตัมิาตรการลดหยอ่นภาษใีหส้ามารถน าเบี้ยประกนัสขุภาพมาใชห้กัลดหยอ่นภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา จ านวน

ไมเ่กนิ 15,000 บาทต่อปี มาตรการดงักล่าวช่วยสง่เสรมิใหป้ระชาชนท าประกนัสขุภาพมากขึน้ และช่วยสนบัสนุนการเตบิโตของธรุกจิ

การรกัษาพยาบาลภาคเอกชนภายในประเทศ 

ธรุกจิโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาวยงัสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จากการมปีระชากรผูส้งูอายเุพิม่สงูขึน้ การเพิม่ขึน้ของรายไดต้่อ

หวัของประชากร โดยเฉพาะในพืน้ทีต่่างจงัหวดั การทีป่ระชาชนใหค้วามส าคญักบัการรกัษาสขุภาพเพื่ออายทุีย่นืยาวอย่างมคีณุภาพ  

นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัเป็นหน่ึงในผูน้ าตลาดการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ (Medical Tourism) ของโลก สง่ผลใหค้วามตอ้งการการรกัษา 

พยาบาลของผูป้ว่ยต่างชาตเิตบิโตอยา่งต่อเน่ือง จากคุณภาพการรกัษาพยาบาลทีด่ ี การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ และความคุม้คา่ของราคาค่า

รกัษาพยาบาล 

ปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีเป็นปจัจยัสนบัสนุนกลยทุธข์องบรษิทัในการลงทุนส าหรบัโครงการ BDMS Wellness Clinic และการสรา้งศูนยแ์หง่

ความเป็นเลศิดา้นการรกัษาพยาบาล (Centers of Excellence) เพื่อเพิม่ศกัยภาพการรกัษาพยาบาล โดยทมีแพทยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญ

เฉพาะทาง เครื่องมอืแพทยท์ีท่นัสมยั และบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์และความพรอ้มในการรองรบัความตอ้งการการรกัษาพยาบาลที่

เพิม่ขึน้  
 

 การด าเนินงานในอนาคต 

การมโีรงพยาบาลเครอืขา่ยทีค่รอบคลุมผูป้ว่ยในหลายระดบัทัว่ทุกภูมภิาค ภายใตแ้บรนดท์ี่หลากหลาย เป็นปจัจยัส าคญัในการขบั 

เคลื่อนธุรกจิใหเ้ตบิโตอยา่งต่อเน่ือง รองรบัความตอ้งการการรกัษาพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต ทัง้น้ีบรษิทัมกีารวางแนวทางในการด า 

เนินงานในอนาคตทีส่ าคญัดงัน้ี 

 

เพิม่การใช้งานของสินทรพัยใ์ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

บรษิทัเลง็เหน็วา่ประกนัสขุภาพเป็นหน่ึงในปจัจยัส าคญัทีจ่ะขบัเคลื่อนธรุกจิการรกัษาพยาบาลในอนาคต เน่ืองจากค่าใชจ้า่ยในการ

รกัษาพยาบาลทีป่รบัตวัสงูขึน้ตามอตัราเงนิเฟ้อ บรษิทัจะมุง่สรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกบับรษิทัประกนัทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อออกกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพเฉพาะส าหรบัโรงพยาบาลในเครอื BDMS เพื่อขยายฐานผูป้่วยใหเ้พิม่มากขึน้ 

นอกจากน้ียงัมคีวามพยายามในการพฒันาระบบสนิไหมอตัโนมตั ิ (E-Claim) และบรกิารแสดงใบแจง้ยอดอเิลก็ทรอนิกส ์ (E-Billing) 

เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่บรษิทัประกนัและผูป้่วย  

บรษิทัเชื่อว่าการรว่มมอืกบับรษิทัประกนั จะช่วยเพิม่ความหลากหลายของโครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั จากการขยายฐานลูกคา้ไปยงั

กลุ่มผูป้ว่ยทีม่ปีระกนัสขุภาพ และยงัเป็นเพิม่การใชง้านของสนิทรพัยท์ีม่อียูเ่ดมิใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด เพื่อสง่เสรมิศกัยภาพในการ

เตบิโตของบรษิทัอยา่งยัง่ยนื 

เพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

บรษิทับรหิารโรงพยาบาลเครอืขา่ยขนาดใหญ่ โดยแบ่งโรงพยาบาลออกเป็น 6 กลุ่ม ซึง่โรงพยาบาลในแต่ละกลุ่มจะมกีารบรหิารและ

ด าเนินงานรว่มกนั เพื่อใหเ้กดิประโยชน์จากการประหยดัทางขนาด การใชท้รพัยากรรว่มกนั และการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพมาก

ขึน้ 

ในช่วงทีผ่่านมา บรษิทัไดม้กีารเพิม่โรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหมอ่ย่างต่อเน่ือง บรษิทัจงึมุง่เน้นการเพิม่ศกัยภาพ และความสามารถ

ในการท าก าไรใหแ้ก่โรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม ่ การดแูลคณุภาพการรกัษาพยาบาลใหไ้ดม้าตรฐาน และการใหค้วามรว่มมอืกนั

ระหวา่งโรงพยาบาลในเครอืข่าย เพื่อใหเ้กดิการรกัษาพยาบาลทีม่คีุณภาพ และมปีระสทิธภิาพ 
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 ศนูยแ์ห่งความเป็นเลิศด้านการรกัษาพยาบาล (Centers of Excellence) 

บรษิทัจะมุง่เน้นการยกระดบัโรงพยาบาลแมข่า่ย 10 แหง่ ใหเ้ป็นศูนยแ์หง่ความเป็นเลศิดา้นการรกัษาพยาบาล (Centers of        

Excellence) ไดแ้ก่  

(1)  โรงพยาบาลกรงุเทพ ส านกังานใหญ่  

(2)  โรงพยาบาลสมติเิวชสขุมุวทิ  

(3)  โรงพยาบาลสมติเิวชศรนีครนิทร ์  

(4)  โรงพยาบาลพญาไท 2 

(5)  โรงพยาบาลกรงุเทพพทัยา  

(6)  โรงพยาบาลกรงุเทพภูเกต็  

(7)  โรงพยาบาลกรงุเทพเชยีงใหม่  

(8)  โรงพยาบาลกรงุเทพอุดร  

(9)  โรงพยาบาลรอยลัพนมเปญ  

(10) โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง  

ดว้ยการมุง่ม ัน่พฒันาศกัยภาพในแต่ละโรงพยาบาลในเครอืขา่ย ตามคณุภาพมาตรฐานสากล Joint  Commission International (JCI) 

และการรว่มมอืทางดา้นการแพทยก์บัสถาบนัชัน้น าของโลก ในการยกระดบัมาตรฐานใหท้ดัเทยีมกบัต่างประเทศ 
BDMS Wellness Clinic 

BDMS Wellness Clinic สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิทัทีจ่ะพฒันาความสามารถการบรกิารทางการแพทยแ์บบครบวงจร โดยเน้น

การป้องกนัและการดแูลรา่งกายก่อนการเจบ็ปว่ย  

BDMS Wellness Clinic ไดน้ าเอานวตักรรมทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นการตรวจรา่งกายอย่างละเอยีดถงึระดบั

พนัธุกรรมและลงลกึไปถงึระดบัโมเลกุล เพื่อเพิม่โอกาสในการพยากรณ์ถงึแนวโน้มของโรคทีจ่ะเกดิในอนาคต อนัน าไปสู่การวางแผน

ป้องกนัและฟ้ืนฟูทัง้รา่งกายและจติใจ ทัง้น้ี BDMS Wellness Clinic ประกอบไปดว้ย 8 คลนิิกเฉพาะทาง ไดแ้ก่ Neuroscience,  

Musculoskeletal and Sports, Cardioscience, Digestive Wellness, Regenerative, Dental, Breast และ Fertility 

แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บรษิทัด าเนินงานดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงัและมกีารปรบักลยทุธเ์พื่อรกัษาผลการด าเนินงานและเสรมิสรา้งความยัง่ยนืใหก้บั

ธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ควบคูไ่ปกบัการตอบแทนและดแูลสงัคมไทย บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการจดัท ามาตรฐาน

การใหบ้รกิารต่างๆ เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัไดม้อบสขุภาพทีด่ใีหแ้ก่ผูป้ว่ย ปฎบิตัติามมาตรฐานความปลอดภยัและคณุภาพการรกัษา 

พยาบาลในระดบัสากล มตีวัชีว้ดัและควบคมุคณุภาพอยา่งเป็นรปูธรรม โดยผา่นการรบัรองคณุภาพการรกัษาพยาบาลในหลายระดบั

ครอบคลุมทัง้เครอืขา่ย อาท ิJCI, Advanced Hospital Accreditation (Advanced HA) และ Hospital Accreditation (HA) นอกจากน้ี

บรษิทัร่วมกบัมลูนิธเิวชดสุติฯ จดักจิกรรมเพื่อสงัคมอยา่งต่อเน่ือง มกีจิกรรมออกหน่วยตรวจสขุภาพเพื่อช่วยเหลอืผูป้่วยยากไรแ้ละ

ดอ้ยโอกาสเป็นประจ าทุกเดอืน “โครงการจติอาสา” เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์รไดร้ว่มช่วยเหลอืสงัคมผ่านกจิกรรมต่างๆ เพราะบรษิทั

มุง่ม ัน่ทีจ่ะเป็นองคก์รทีเ่ตบิโตเคยีงคูก่บัสงัคมไทยยัง่ยนืตลอดไป 
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เมื่ อวันที่  18  มกราคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์  บัวหลวง จ ากัด  (มหาชน) 
ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และ Morgan Stanley ได้จ ัดโครงการ     
Thailand Field Trip 2018 เพื่อ เ ปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์จากใน 
และต่ า งประ เทศ  ได้พบปะพูดคุ ยกับผู้ บ ริห า ร ร ะดับสู ง ขอ ง  BDMS ได้แ ก่ 
นายแพทยป์ราเสรฐิ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บรหิาร และกรรมการผูอ้ านวย 
การใหญ่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบตัิการ และประธานคณะผู้บริหาร  กลุ่ม 1 คุณนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านการเงิน Professor Dr. Keith L. Black, Chair of Cedars-Sinai’s Depart-
ment of Neurosurgery และนายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ผู้อ านวยการ BDMS   
Wellness Clinic 

Thailand Field Trip 2018 

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อวนัที ่25 มกราคม 2561 บรษิทั หลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน จ ากดั ไดจ้ดังาน J.P. Morgan’s Thailand Conference 2018 ณ โรงแรมเดอะ 

เซนตร์จีสิ กรงุเทพ ในการน้ี คุณนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ คณุอรรจยา อนิทรประสงค ์ AVP และคุณชามา 

เทพชาตร ีAssistant Manager ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ไดพ้บปะนักลงทุนสถาบนัทัง้ไทยและต่างประเทศจ านวน 16 ท่าน และเป็นโอกาสอนัด ี

ในการสรา้งความเขา้ใจถงึกลยทุธแ์ละแผนงานในอนาคตของบรษิทั 

J.P. Morgan’s Thailand Conference 2018 
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เมื่อวนัที่ 5 มนีาคม 2561 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดจ้ดังาน CLSA Pre-ASEAN Forum Tour เพื่อพานัก
ลงทุนสถาบนัชัน้น าในต่างประเทศเขา้ชมบรษิทัจดทะเบยีนชัน้น าในประเทศไทย ภายใต้หวัขอ้ Thailand 4.0 ในการน้ี BDMS และผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของ BDMS Wellness Clinic ไดเ้ปิดโอกาสพานักลงทุนสถาบนัชาวต่างชาตจิ านวน 16 ท่าน เขา้เยีย่มชม BDMS Wellness Clinic 
ซึ่งเป็นคลนิิกทีมุ่ง่เน้นการป้องกนัและการดแูลรา่งกายก่อนการเจบ็ปว่ย โดยไดน้ าเอานวตักรรมทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมา
ใชใ้นการตรวจรา่งกายอยา่งละเอยีดถงึระดบัพนัธกุรรมและลงลกึไปถงึระดบัโมเลกุล เพื่อเพิม่โอกาสในการพยากรณ์ถงึแนวโน้มของโรคที่จะ
เกดิในอนาคต อนัน าไปสูก่ารวางแผนป้องกนัและฟ้ืนฟูทัง้รา่งกายและจติใจ  

 

CLSA Pre-ASEAN Forum Tour 

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

เมื่อวนัที ่ 6 มนีาคม 2561 บรษิทัหลกัทรพัย ์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี (ประเทศไทย) จ ากดั  

ไดจ้ดังาน CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2018 ณ โรงแรมอนนัตรา 

สยาม กรงุเทพฯ  โดยคณุอรรจยา อนิทรประสงค ์ AVP และคณุชามา เทพชาตร ี    

Assistant Manager ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ไดเ้ขา้ร่วมงานเพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบัพฒันา 

การทีส่ าคญัของบรษิทั กลยทุธแ์ละแนวโน้มอนาคตของบรษิทัแก่นักลงทุนสถาบนัทัง้ชาว 

ไทยและต่างประเทศ จ านวน 25 ท่าน 

 

 
 

 

 

CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2018 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

บรษิทัจดัประชุมนกัวเิคราะห ์ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่7 มนีาคม 2561 เพื่อน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 4/2560 พรอ้มเปิด
โอกาสใหน้กัวเิคราะห ์และนกัลงทุนไดท้ราบถงึผลประกอบการล่าสดุ รวมถงึไดม้โีอกาสซกัถามขอ้มูลในดา้นต่างๆ โดยผูบ้รหิารของบรษิทัที่
เข้าร่วมงานประกอบดว้ยแพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ และประธานคณะผู้บรหิาร  กลุ่ม 1 คุณ
นฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าที่บรหิารดา้นการเงนิ คุณอฐั ทองแตง ประธานคณะผู้บรหิาร กลุ่ม  5 และคุณอรรจยา อินทรประสงค ์AVP 
ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 1/2561 

 

 

 

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

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 122,627 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 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 


