
สรปุเหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

1. ทริสเรทต้ิงคงอนัดบัเครดิตองคก์รและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของบริษทัท่ีระดบั AA-  

เมื่อวนัที่ 24 ตุลาคม 2561 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มหีลกัประกนัของ

บริษัทที่ระดบั AA- ด้วยแนวโน้มอันดบัเครดิต “คงที่” โดยอันดบัเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่

แขง็แกร่งจากการเป็นผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่มเีครอืข่ายโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่และมตีราสญัลกัษณ์โรงพยาบาลเป็นที่ยอมรบัและเป็นที่รูจ้กัเป็นอย่างด ีโดยได้รบัแรงหนุนจาก

การใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพสงูและบุคลากรทางการแพทยท์ีเ่ชีย่วชาญ การประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิารณาถงึ

ผลการด าเนินงานที่ดขีองบรษิทั ตลอดจนความเสีย่งทางดา้นการเงนิที่อยู่ในระดบัปานกลางและแรงกดดนั

จากสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงในธุรกิจให้บรกิารด้านสุขภาพทัง้จากผู้ประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศด้วย ในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้า ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอ เมื่อ

พจิารณาถงึความตอ้งการใชแ้ละแหล่งเงนิทุน 

 

2. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เมื่อวนัที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่มีดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุนใน

ต่างประเทศ มลูคา่ 10,000 ลา้นบาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562 โดยในวนัที่ 18 กนัยายน 2560 มผีูถ้อืหุน้

กู้แปลงสภาพใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนด (Put Option) จ านวน 1,560 ล้านบาท ท าให้

มภีาระหน้ีเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพคงเหลอื จ านวน 8,440 ลา้นบาท 

ใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 มผีูถ้ือหุน้กู้แปลงสภาพใช้สทิธแิปลงสภาพที่ราคา 21.045 บาทต่อหุ้น จ านวน 

2,129 ล้านบาท ส่งผลใหบ้รษิทัมทีุนช าระแล้วเพิม่ขึน้จาก 1,549 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 เป็น 1,567 ล้าน

บาท ณ สิน้ไตรมาส 3/2561 ขณะทีภ่าระหน้ีเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพคงเหลอืจ านวน 4,764 ลา้นบาท  

รายละเอยีดสามารถสรปุไดต้ามตารางดา้นล่างน้ี 
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ผลการด าเนินงาน 9 เดือน ปี 2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เงินปันผลระหว่างกาล 

เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัจิดัสรรเงนิก าไรจากผลประกอบการในครึง่ปีแรกของปี 2561 เป็นเงนิปนั

ผลระหว่างกาล ส าหรบัผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,029.51 ล้านบาท โดยไดจ้่ายเงนิปนั

ผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่28 กนัยายน 2561 

 

4. Chiva Transitional Care Hospital 

เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษทัได้เปิดให้บรกิาร Chiva Transitional Care Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 52 เตียง ส าหรบั

ผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัทีต่อ้งท ากายภาพบ าบดั และต้องการการฟ้ืนฟู โดยการดูแลแบบองคร์วมจากทมีสหสาขาวชิาชพี (Multidisciplinary 

team) ทัง้ทมีอายรุแพทยเ์วชศาสตรผ์ูส้งูอายแุละเวชศาสตรฟ้ื์นฟู ทมีนักกายภาพบ าบดั พยาบาลวชิาชพี พรอ้มดว้ยเภสชักร และนัก

โภชนาการ ประกอบกบัหอ้งพกัทีอ่อกแบบมาเพื่อผูป้่วยในระยะพกัฟ้ืนโดยเฉพาะ นอกจากน้ียงัมกีจิกรรมเพื่อผ่อนคลายส าหรบัช่วย

ฟ้ืนฟูทัง้ทางรา่งกายและจติใจ เพื่อใหผู้ป้ว่ยกลบัคนืสูส่ภาพปกตไิดโ้ดยเรว็ 

 

5. BDMS Wellness Clinic 

เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2561 บรษิทั BDMS Wellness Clinic ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ BDMS ไดท้ าสญัญาจา้งบรหิารโรงแรมกบับรษิทั 

Mövenpick Hotels & Resorts เพื่อบรหิารโรงแรม “Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok” โดยคาดว่าจะเปิดให้บรกิารใน

ปี 2562 

Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok เป็นรีสอร์ทเพื่อสุขภาพระดบัสากล ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยมีความ

ร่วมมอืกบั BDMS Wellness Clinic ที่ตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนั มกีารออกแบบโปรแกรมเวลเนสเฉพาะบุคคลตามหลกัการป้องกนั

สุขภาพเพื่อการใช้ชวีติที่แขง็แรงและยัง่ยนื รสีอรท์ประกอบดว้ยหอ้งพกักว่า 290 หอ้ง และหอ้งอาหารที่รองรบัเทรนดค์นรกัสุขภาพ 

Mövenpick Hotels & Resorts มปีระสบการณ์บรหิารโรงแรมในหลายภูมภิาค และมทีมีบรหิารจากประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ี่มจีุดเด่น

ในเรื่องการบรกิารและความพถิพีถินัในศาสตรก์ารปรุงอาหาร ซึ่งตอบโจทย์การพฒันา   รสีอรท์เพื่อสุขภาพของ BDMS Wellness 

Clinic 
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หุ้นกู้แปลงสภาพ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพิ่ม 
(ล้านหุ้น) 

หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ 8,440   

ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ดงัน้ี 

- ในไตรมาส 2/2561 1,547 73.5 

- ในไตรมาส 3/2561 2,129 101.2 

      รวม 3,676 174.7 

หุ้นกู้แปลงสภาพคงเหลือ 4,764   

1. คลนิิกเวชศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟูสขุภาพ  5. คลนิิกสขุภาพทางเดนิอาหาร 

2. คลนิิกสรา้งเสรมิและฟ้ืนฟูระบบกลา้มเน้ือและกระดูก 6. คลนิิกทนัตกรรม  

3. คลนิิกศูนยส์ขุภาพสมองและความจ า  7. คลนิิกรกัษาผูม้บีุตรยาก  

4. คลนิิกป้องกนัดแูลเสน้เลอืดหวัใจ   



เหตกุารณ์หลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

การลงทุนในบริษทัร่วม 

เมื่อวนัที่  31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัิให้บรษิทั ลงทุนเพิ่มในหุ้นของ ในบริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั 

(มหาชน) (“BH”)  ซึง่ในวนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัไดซ้ื้อหุน้ BH จ านวน 32 ล้านหุน้ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 4.38 ของ

ทุนที่ออกและเรยีกช าระแล้วของ BH เป็นเงนิลงทุนทัง้หมดประมาณ 5,941 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงนิทุนภายในกจิการและเงนิกู้ยมื

จากสถาบนัการเงนิ 

การลงทุนดงักล่าวสง่ผลใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัใน BH เปลีย่นแปลงไปดงัน้ี 

 สดัสว่นการถอืหุน้ก่อนการท ารายการ รอ้ยละ 20.50 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ หรอืรอ้ยละ 17.25 ภายใต้สมมุตฐิานว่ามี

การแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพที ่BH ออกเป็นหุน้สามญั 

 สดัส่วนการถอืหุน้หลงัการท ารายการเป็น รอ้ยละ 24.88 ของทุนที่ออกและเรยีกช าระแล้วของ BH หรอืรอ้ยละ 20.94 ภายใต้

สมมตุฐิานวา่มกีารแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพที ่BH ออกเป็นหุน้สามญั  

โดย BH จะยงัคงมสีถานะเป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั  

 

การด าเนินงานตามงบการเงินรวม 9 เดือน ปี 2561 

ส าหรบัผลการด าเนินงาน 9 เดอืนของปี 2561 หากไมร่วมรายการพเิศษใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยก าไรสุทธจิ านวน 

7,841 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 31 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ผลการด าเนินงานโดยสรปุ มดีงัน้ี  

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
ใน 9 เดอืนของปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้จากการด าเนินงานรวมจ านวน 59,371 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5,333 ล้านบาท หรอื

รอ้ยละ 10 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก 

 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 56,477 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5,149 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 10 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน มสีาเหตุหลกั

จากการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูป้่วยและค่ารกัษาพยาบาลตามความซบัซ้อนของโรค โดยมผีลมาจาก Centers of Excellence ทัง้ 10 

แห่ง การขยายฐานลูกคา้ ใหม่ รวมถงึลูกคา้กลุ่มประกนัสุขภาพ และการเพิม่ขึน้ของโรคระบาดในไตรมาส 1/2561 นอกจากน้ีบรษิทั

ด าเนินโครงการ Bangkok Emergency Services ท าใหม้กีารประสานงานในการส่งต่อผูป้่วยที่ไดร้บัอุบตัเิหตุหรอืผูป้่วยวกิฤตอย่างมี

ประสทิธภิาพและทนัท่วงท ี

การเติบโตของรายได้ค่ารกัษาพยาบาล

แบ่งเ ป็นการเติบโตจากโรงพยาบาล

เครอืข่ายในกรุงเทพและปรมิณฑลเตบิโต

ร้อยละ 8 และโรงพยาบาลเครือข่ายใน

ต่างจังหวัดเติบโตร้อยละ 13 จากงวด

เดยีวกนัของปีก่อน 

 

รายไดจ้ากผูป้ว่ยชาวไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ขณะทีร่ายไดจ้ากผูป้ว่ยชาวต่างชาตเิพิม่ขึน้ต่อเน่ืองรอ้ยละ 9 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

โดยการเติบโตมาจากผูป้่วยชาวคูเวตเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 48 ผูป้่วยชาวกมัพูชาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 และ ผูป้่วยชาวจนีเพิม่ขึน้ร้อยละ 22% 

ทัง้น้ีสดัส่วนรายไดข้องผูป้่วยชาวไทยต่อต่างชาตเิปลี่ยนแปลงจากรอ้ยละ 70 ต่อรอ้ยละ 30 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 เป็นรอ้ยนะ 

72 ต่อรอ้ยละ 28 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 ทัง้น้ีอตัราการครองเตยีงเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 63 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 เป็นรอ้ยละ 

68 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



 รายได้จากการจ าหน่ายสนิค้าและอาหาร จ านวน 2,280 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกดิจาก

การเพิม่ขึน้ของรายไดข้องบรษิทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั และบรษิทั เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอรี ่(อ านวยเภสชั) จ ากดั  

2.  คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 
ใน 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคา จ านวน 49,764 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 3,460 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่เพิม่ขึน้ในอตัราที่ต ่ากว่าการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน

รวม  

 บรษิทัและบรษิทัย่อย มตี้นทุนค่ารกัษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) รวม 38,370 ล้านบาท ใน 9 เดอืน

แรกของปี 2561 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของคา่แพทยแ์ละค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบับุคลากร

ทางการแพทย ์ประกอบกบัคา่ยาและเวชภณัฑท์างการแพทยท์ีเ่พิม่ขึน้จากจ านวนคนไขท้ีเ่พิม่ขึน้ทัง้ผูป้่วยนอกและผูป้่วยใน 

 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (รวมคา่เสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย)  จ านวน 11,393 ล้านบาท ใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบับุคลากรสนับสนุน และค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงพื้นที่การ

ใหบ้รกิาร 

 ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 4,005 ล้านบาทใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน มี

สาเหตุหลกัจากคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหมแ่ละการเปิดใหบ้รกิารของ BDMS Wellness Clinic 

 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยม ี EBITDA เพิม่ขึน้ 
จาก 11,579 ลา้นบาท ในครึง่ 9 
เดอืนแรกของปี 2560 เป็น 13,612 
ลา้นบาท ใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18 สง่ผลให ้  EBITDA 
Margin เพิม่ขึน้จาก รอ้ยละ 21.4 ในครึง่ 9 
เดอืนแรกของปี 2560 เป็นรอ้ยละ 22.9 
ในครึง่ 9 เดอืนแรกของปี 2561 
 

3. รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม จ านวน 1,137 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกดิจากส่วน

แบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน BH จ านวน 652 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกนัของปีก่อน และจาก บริษัท โรงพยาบาล

รามค าแหง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 429 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิลดลงเป็น 872 ลา้นบาท ใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 หรอืลดลงรอ้ยละ 28 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก

ผูถ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สทิธแิปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั ขณะที่ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 มกีารปรบัการค านวณมูลค่าหุน้กู้แปลง

สภาพทีค่าดวา่ผูถ้อืหุน้กูจ้ะใชส้ทิธใินการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด (Put Option) 

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล จ านวน 1,724 ลา้นบาท ลดลงจาก 2,116 ลา้นบาท เน่ืองจากใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 มภีาษจีากการขายเงนิ

ลงทุนบางสว่นใน BH  

 

4. รายการพเิศษ 
ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทับนัทกึรายการพเิศษ จากการขายเงนิลงทุนบางส่วนใน BH จ านวน 25.2 ลา้นหุน้ เป็นเงนิ 4,509 
ลา้นบาท โดยบรษิทัรบัรูก้ าไรจากการขายเงนิลงทุนสทุธจิากภาษเีงนิไดเ้ป็นจ านวน 2,195 ลา้นบาท 
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EBITDA & EBITDA margin 



บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรก่อนรายการพเิศษ จ านวน 7,841 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 31 จาก 9 เดอืนแรกของปี 2560 สง่ผลให ้
อตัราก าไรเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 11.1 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 เป็นรอ้ยละ 13.2 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 ในท านองเดยีวกนั 
ก าไรก่อนรายการพเิศษต่อหุน้เท่ากบั 0.50 บาทต่อหุน้ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
 

หากรวมรายการพเิศษใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรสทุธลิดลงรอ้ยละ 4 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สง่ผลให ้

อตัราก าไรสทุธลิดลงจากรอ้ยละ 15.1 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 เป็นรอ้ยละ 13.2 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 และก าไรสทุธ ิ

ต่อหุน้ลดลงรอ้ยละ 4 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 125,805  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 3 จาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 สว่นใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ 1,060 ลา้นบาท จากการ 

ลงทุนเพื่อขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ย 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2561 จ านวน 53,776 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 
เน่ืองจากการลดลงของหุน้กูแ้ปลงสภาพ การช าระคนืของเงนิกูร้ะยะยาว สทุธดิว้ยการเพิม่ขึน้ของเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื 
ระยะสัน้ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย วนัที ่ 30 กนัยายน 2561  จ านวน 72,029 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 จาก ณ วนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2560  สว่นใหญ่เกดิจากก าไรใน  9 เดอืนแรกของปี 2561 
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ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 

สรุปฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) ก.ย. 61 ธ.ค. 60 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 125,805 122,627 3% 

หน้ีสนิรวม 53,776 56,756 (5)% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 72,029 65,871 9% 



อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตรา

ผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 

ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากใน 9 

เดือนแรกของปี 2560 มีรายการพิเศษจากการ

ขายเงินลงทุนบางส่วนใน BH ทัง้น้ีหากไม่รวม

รายการพิเศษดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยมี

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตรา

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อนจากผลประกอบการที่ดใีน 9 เดอืนแรก

ของปี 2561 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยเพิม่ขึน้จาก 33.9 วนัใน 9 

เดอืนแรกของปี 2560 เป็น 35.0 วนัใน 9 เดอืน

แรกของปี 2561 ทัง้น้ีบรษิทัและบรษิทัย่อยมกีาร

วเิคราะหอ์ายขุองลูกหน้ี ซึง่สว่นใหญ่มอีายุไม่เกนิ 

3 เดอืน โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยไดม้กีารบนัทกึ

ค่ า เผื่ อห น้ี ส งสัย จ ะสูญส าหรับผลขาดทุ น

โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจาก

ลูกหน้ีไมไ่ด ้โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์

การเกบ็เงนิและการวเิคราะหล์ูกหน้ี 

ในท านองเดียวกัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจาก 11.5 วนัใน 9 เดือนแรกของปี 2560 
เป็น 12.1 วนัใน 9 เดือนแรกของปี 2561 ทัง้น้ี
สนิค้าคงเหลือของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส่วนใหญ่
เป็นยาและเวชภณัฑ ์ซึ่งมยีาและเวชภณัฑบ์างส่วน
ที่เสื่อมสภาพ โดยได้มีการตัง้ค่าเผื่อการปรบัลด
ราคาทุนในสว่นน้ีแลว้ 

ในสว่นของระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ พบวา่ลดลงจาก 35.1 วนัใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 เป็น 33.4 วนัใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเพิม่ขึ้นจาก 9.6 เท่าใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 เป็น 15.6 เท่าใน 9 เดอืนแรกของปี 2561

เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีล่ดลง  

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมอีตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนลดลงจาก 0.6 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เป็น 0.5 เท่า ณ วนัที ่

30 กนัยายน 2561 และมอีตัราส่วนหน้ีสนิส่วนที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อทุนลดลงจากจาก 0.5 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เป็น 0.4 

เท่า ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  

ในท านองเดียวกนั บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA ลดลงจาก 2.2 เท่า ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560  เป็น 1.7 เท่า ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  

บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัคงด าเนินนโยบายการจดัการและควบคุมโครงสรา้งทางการเงนิที่รดักุม เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยมืของเงนิกู้

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู ้โดยรกัษาอตัราสว่นทางการเงนิ และสภาพคล่องในระดบัทีเ่หมาะสม 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

9 เดือน 

2561 

9 เดือน 

2560 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 8.4 9.7* 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  15.6 19.0* 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  0.7 0.9 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.6 0.8 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  35.0 33.9 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 12.1 11.5 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 33.4 35.1 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 15.6 9.6 

 ก.ย. 61 ธ.ค. 60 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.5 0.6 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.4 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 1.7 2.2 

* หากไมร่ายการพเิศษ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ และอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เป็น
รอ้ยละ 6.3 และ 12.3 ตามล าดบั 
หมายเหตุ: - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 
             - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จา่ย 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

บรษิทัจดัประชุมนกัวเิคราะห ์ครัง้ที ่4/2561 ในวนัที ่19 พฤศจกิายน 2561 เพื่อน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 3/2561 และ 
9 เดอืนปี 2561 พรอ้มเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห ์และนกัลงทุนไดท้ราบถงึผลประกอบการล่าสุด รวมถงึไดม้โีอกาสซกัถามขอ้มูลในดา้นต่างๆ 
โดยผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มงานประกอบดว้ยแพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานเจา้หน้าที่ปฏบิตักิาร และประธานคณะ
ผูบ้รหิาร  กลุ่ม 1 คณุนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ คณุ Raymond Chong Chin Wah ประธานคณะผูบ้รหิาร  BDMS 
Wellness Clinic คณุอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์และคณุทพิยพ์าพร ลิม้สขุศรกุีล Planning and Budgeting Director 

 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 4/2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่31 ตุลาคม 2561 คณุ Raymond Chong Chin Wah ประธานคณะผูบ้รหิาร  BDMS Wellness Clinic ไดร้บัเชญิขึน้เป็นวทิยากรในงาน 
UBS Healthcare Forum 2018: Future Trend-Enabling Innovations ภายใต้หัวข้อ  “Living Better and Longer which Technology 
Adancement to Information” โดยงานจดัขึน้ทีโ่รงแรมด ิโอกุระ เพรสทจี ผูเ้ขา้รว่มงานเป็นกลุ่มลูกคา้ Wealth Management ของ UBS 

UBS Healthcare Forum 2018 

https://th.hotels.com/search.do?f-hotel-id=407388&destination-id=1313946&locale=th_TH&pos=HCOM_TH
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บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรอื “BDMS” ซึง่เป็นชื่อยอ่หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถอืไดว้า่เป็นกลุ่มธรุกจิ

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 125,805 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2561 ปจัจบุนัมโีรงพยาบาลในเครอื 44 แหง่ในประเทศไทย และ 2 แหง่ ในประเทศ

กมัพชูา บรษิทัไดมุ้ง่ม ัน่พฒันาเพื่อยกระดบัคณุภาพในการรกัษาพยาบาล ทัง้ทางดา้นเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยัและคณุภาพในการรกัษา 

การวนิิจฉัยโรคที่เป็นมาตรฐานสากล 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักลงทุนสมัพนัธ์ได้ให้การต้อนรบัคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรม CFA Institute Research   
Challenge จดัขึน้โดย CFA Society Thailand เพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบักลยทุธแ์ละอนาคตของบรษิทั ในฐานะเป็นบรษิทัต้นแบบใหน้ักศกึษาใช้
วเิคราะหแ์ละท า research เพื่อประกวดในงาน CFA Institute Research Challenge ในระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาค และระดบัโลกต่อไป 

CFA Research Challenge 


