
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. มาตรฐานการราบงานทางการเงินใหม่ 

ในปี 2561 บรษิทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2560) จ านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิที่มรีอบระยะเวลาบญัชี

ที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการ

ปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดย

สว่นใหญ่เป็นการปรบัปรงุและอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

อย่างไรก็ตาม การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทั 

3. การลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) (“BH”)  

เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัไดซ้ื้อหุน้ BH จ านวน 32 ล้านหุน้ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 4.28 

ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ของ BH เป็นเงนิลงทุนทัง้หมดประมาณ 5,941 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงนิทุน

ภายในกจิการและเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ส่งผลใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัใน BH จากรอ้ยละ 20.50 

เป็นรอ้ยละ 24.88 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ของ BH 
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4. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เมื่อวนัที่ 18 กนัยายน 2557 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพประเภทไม่มดีอกเบี้ยใหแ้ก่นักลงทุนในต่างประเทศ มูลค่า 10,000 ล้าน

บาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562 โดยในวนัที่ 18 กนัยายน 2560 มผีูถ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ

ก าหนด (Put Option) จ านวน 1,560 ลา้นบาท ท าใหม้ภีาระหน้ีเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพคงเหลอื จ านวน 8,440 ลา้นบาท 

ในปี 2561 มผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพทีร่าคา 21.045 บาทต่อหุน้ รวม 3,746 ล้านบาท ส่งผลใหบ้รษิทัมทีุนช าระแล้ว

เพิม่ขึน้จาก 1,549 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เป็น 1,567 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ขณะที่ภาระหน้ีเงนิต้นของ

หุน้กูแ้ปลงสภาพคงเหลอืจ านวน 4,694 ลา้นบาท  

5. การขยายโรงพยาบาลเครือข่าย 

ในปี 2561 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิาร Chiva Transitional Care Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 52 เตยีง ส าหรบัผูป้่วยหลงัผ่าตดัที่

ต้องท ากายภาพบ าบดั และตอ้งการการฟ้ืนฟู โดยการดแูลแบบองคร์วมจากทมีสหสาขาวชิาชพี (Multidisciplinary team) ทัง้ทมีอายุร

แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ทีมนักกายภาพบ าบดั พยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเภสชักร และนักโภชนาการ 

ประกอบกบัหอ้งพกัทีอ่อกแบบมาเพื่อผูป้ว่ยในระยะพกัฟ้ืนโดยเฉพาะ นอกจากน้ียงัมกีจิกรรมเพื่อผ่อนคลายส าหรบัช่วยฟ้ืนฟูทัง้ทาง

รา่งกายและจติใจ เพื่อใหผู้ป้ว่ยกลบัคนืสูส่ภาพปกตไิดโ้ดยเรว็ 

 

เหตกุารณ์หลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

การขายเงนิลงทุนทัง้หมดในบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) (“RAM”)  

ในไตรมาส 1/2552 บริษัทขายเงินลงทนุทัง้หมดใน RAM จ านวน 4,588,424 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 38.24 ของจ านวนหุ้นท่ี

ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ RAM ในราคาหุ้นละ 2,800 บาท คิดเป็นเงินรวม 12,847.59 ล้านบาท บริษัทจะรับรู้ก าไรจากการขาย

เงินลงทนุสทุธิจากภาษีเงินได้และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง จ านวนประมาณ 5,369 ล้านบาท โดยจะบนัทกึดงันี ้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 727 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2561 (ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 12 ซึง่ก าหนดให้บริษัทรับรู้หนีส้ินภาษี

เงินได้รอตัดบัญชีตามจ านวนส่วนแบ่งก าไรท่ีบริษัทเคยรับรู้จากบริษัทร่วม เม่ือบริษัทจะขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทัง้หมดใน

อนาคต) โดยคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ดงักล่าว ค านวณจากส่วนแบ่งก าไรจาก RAM ท่ีเคยรับรู้ในงบก าไรขาดทนุจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 จ านวน 3.632 ล้านบาท 

 ก าไรจากการขายเงินลงทุนใน RAM สุทธิจากภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง จ านวนประมาณ 6,096 ล้านบาท ในไตรมาส 

1/2562  
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(ล้านบาท) ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

รวม 

เงนิรับสุทธิจากการขาย RAM   12,711   

หกั เงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย   (5,704)   
บวก ส่วนแบง่ก าไรเบด็เสร็จท่ียงัไม่ได้รับรู้   612   

รวมก าไรก่อนภาษี   7,619 7,619 

หกั คา่ใช้จ่ายภาษี (727) (1,524) (2,250) 

ก าไรสุทธิจากการขาย RAM   6,096 5,369 



การด าเนินงานตามงบการเงินรวม ปี 2561 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561 หากไมร่วมรายการพเิศษในปี 2561 และ ปี 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยก าไรสุทธจิ านวน 9,918 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 จากปี 2560 ผลการด าเนินงานโดยสรปุ มดีงัน้ี  

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
ในปี 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 79,333 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6,561 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 9 จากปี

2560 เน่ืองจาก 

 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 75,331 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6,208 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 9 จากปี 2560 มสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้

ของจ านวนผู้ป่วยและค่ารกัษาพยาบาลตามความซบัซ้อนของโรค โดยมผีลมาจาก Centers of Excellence ทัง้ 10 แห่ง การขยาย

ฐานลูกคา้ ใหม ่รวมถงึลูกคา้กลุ่มประกนัสขุภาพ และการเพิม่ขึน้ของโรคระบาดในไตรมาส 1/2561 นอกจากน้ีบรษิทัด าเนินโครงการ 

Bangkok Emergency Services ท าใหม้กีารประสานงานในการส่งต่อผูป้่วยที่ไดร้บัอุบตัเิหตุหรอืผูป้่วยวกิฤตอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ทนัท่วงท ี

การเตบิโตของรายได้ค่ารกัษาพยาบาลแบ่งเป็นการเตบิโตจากโรงพยาบาลเครอืข่ายในกรุงเทพและปรมิณฑลเตบิโตรอ้ยละ 7 และ

โรงพยาบาลเครอืขา่ยในต่างจงัหวดัเตบิโตรอ้ยละ 11 จากปี 2560 

รายไดจ้ากผูป้่วยชาวไทยและผูป้่วยชาวต่างชาตเิพิม่ขึ้น

ร้อยละ 9 จากปี 2560 โดยการเติบโตของผู้ป่วย

ชาวต่างชาติมาจากผู้ป่วยชาวคูเวตเพิ่มขึ้นร้อยละ 26

ผูป้่วยชาวกมัพูชาเพิม่ขึน้ร้อยละ 23 และ ผูป้่วยชาวจนี

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 ทัง้น้ีสดัส่วนรายไดข้องผูป้่วยชาวไทย

ต่อต่างชาตไิมเ่ปลีย่นแปลงทีร่อ้ยละ 70 ต่อรอ้ยละ 30 ใน

ปี 2560 และในปี 2561 ทัง้น้ีอตัราการครองเตยีงเพิม่ขึน้

จากรอ้ยละ 64 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 66 ในปี 2561 

 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร จ านวน 3,087 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 10 จากปี 2560 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม่ขึ้นของ

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

 

2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคา จ านวน 67,544 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5,081 ล้านบาท หรอืรอ้ย

ละ 8 จากปี 2560 ซึง่เพิม่ขึน้ในอตัราทีต่ ่ากวา่การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มตีน้ทุนคา่รกัษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) รวม 51,546 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

7 จากปี 2560 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของคา่แพทยแ์ละคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบับุคลากรทางการแพทย ์ประกอบกบัค่ายาและเวชภณัฑ์

ทางการแพทยท์ีเ่พิม่ขึน้จากจ านวนคนไขท้ีเ่พิม่ขึน้ทัง้ผูป้่วยนอกและผูป้่วยใน 

 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย)  จ านวน 15,998 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากปี 2560 สาเหตุหลกั

จากคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลากรสนบัสนุน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรบัปรุงพืน้ที่การใหบ้รกิาร และค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อ

สนบัสนุนการกฬีาและสุขภาพของประชาชนในโครงการสนามป ัน่จกัรยานเจรญิสุขมงคลจติ และโครงการอุ่นไอรกั คลายความหนาว 

สายน ้าแหง่รตันโกสนิทร ์เพื่อสบืสานประเพณีทีด่งีามของไทย 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย จ านวน 5,386 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2560 มสีาเหตุหลกัจากค่าเสื่อมราคาและค่าตดั

จ าหน่ายของโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหมแ่ละการเปิดใหบ้รกิารของ BDMS Wellness Clinic 
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยม ีEBITDA เพิม่ขึน้ จาก 
15,477 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 17,175 
ลา้นบาท ในปี 2561 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 
สง่ผลให ้EBITDA Margin เพิม่ขึน้จาก รอ้ยละ 
21.3 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 21.6 ในปี 2561 
 
 

3. รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม จ านวน 1,690 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19 จากปี 2560 ส่วนใหญ่เกดิจากส่วนแบ่งก าไรจาก

เงนิลงทุนใน BH จ านวน 894 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากปี 2560 และจาก RAM จ านวน 725 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 43 จากปี 

2560 จากก าไรจากการขายทีด่นิ 

 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิลดลงเป็น 1,165 ล้านบาท ในปี 2561 หรอืลดลงรอ้ยละ 24 จากปี 2560 เน่ืองจากผูถ้อืหุน้กู้แปลงสภาพใช้สทิธิ

แปลงสภาพเป็นหุน้สามญั  

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล จ านวน 2,740 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 2,564 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2561 มรีายการพเิศษจากการตัง้หน้ีสนิภาษี

เงนิไดร้อการตดับญัชจี านวน 727 ลา้นบาท จากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดใน RAM ในไตรมาส 1/2562 

 

4. รายการพเิศษ 
ในปี 2561 บรษิทับนัทกึรายการพเิศษจากการรบัรูค้า่ใช้จา่ยภาษเีงนิได ้ ตามหลกัการของหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี มาตรฐานบญัช ี
ฉบบัที ่12 จากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดใน RAM ในไตรมาส 1/2562 จ านวน 727 ลา้นบาท  
ในปี 2560 บรษิทับนัทกึก าไรพเิศษจากการขายเงนิลงทุนบางส่วนใน BH จ านวน 2,195 ลา้นบาท (สุทธจิากคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ 

 

 

 

 

 

 
 
 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรก่อนรายการพเิศษ จ านวน 9,918 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 จากปี 2560 ส่งผลใหอ้ตัราก าไรเพิม่ขึน้จากรอ้ย

ละ 11.0 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 12.5 ในปี 2561 และมกี าไรก่อนรายการพเิศษ ต่อหุน้เท่ากบั 0.64 บาทต่อหุน้ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 จาก

ปี 2560 
 

หากรวมรายการพเิศษในปี 2561 และปี 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธ ิจ านวน 9,191 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2560 

ส่งผลใหอ้ตัราก าไรสทุธลิดลงจากรอ้ยละ 14.0 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 11.6 ในปี 2561 และมกี าไรสุทธติ่อหุน้เท่ากบั 0.59 บาทต่อหุน้ หรือ

ลดลงรอ้ยละ 10 จากปี 2560 
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EBITDA & EBITDA margin 

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 



 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 133,499 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 9 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 สว่นใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม จ านวน 6,840 ลา้นบาท จากการ 

ซือ้หุน้ BH เป็นหลกั ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ จ านวน 2,937 ลา้นบาท จากการลงทุนเพื่อขยาย 

โรงพยาบาลเครอืขา่ย  

ทัง้น้ีบรษิทัมคีา่ความนิยม จ านวน 17,539 ลา้นบาท ไมเ่ปลี่ยนแปลงจาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยบรษิทัไดม้กีารทดสอบการ 

ดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทุกปี หรอืเมื่อใดกต็ามทีม่ขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยคา่เกดิขึน้ อยา่งไรกต็ามบรษิทัไดพ้จิารณาแล้ววา่คา่ความนิยม 

ดงักล่าวไมเ่กดิการดอ้ยค่า  

 
หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 60,061 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสัน้ จ านวน 5,805 ลา้นบาท สทุธดิว้ยการลดลงของหุน้กูแ้ปลง 

สภาพ จ านวน 3,718 ลา้นบาท และเงนิกู้ระยะยาวสทุธ ิจ านวน 1,472 ลา้นบาท  

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 73,438 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 สว่นใหญ่เกดิจากก าไรสทุธใินปี 2561 
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สรุปฐานะการเงิน 

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

สนิทรพัยร์วม 133,499 122,627 9% 

หน้ีสนิรวม 60,061 56,756 6% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 73,438 65,871 11% 



อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตรา

ผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ใน 2561 ลดลงจากปี 2560 

เน่ืองจากในปี 2560 มรีายการพเิศษจากการขาย

เงินลงทุนบางส่วนใน BH ทั ้ง น้ีหากไม่รวม

รายการพิเศษดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยมี

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตรา

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จาก

ผลประกอบการทีด่ใีนปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.1 เท่าในปี 

2560 เป็น 0.5 เท่าในปี 2561 และอตัราส่วนภาพ

คล่องหมุนเรว็ลดลงจาก 0.9 เท่าในปี 2560 เป็น 

0.5 เท่าในปี 2561 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของเงนิ

กู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และหุน้กู้แปลง

สภาพ ทีจ่ะครบก าหนดในปี 2562 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยเพิม่ขึ้นจาก 34.0 วนัในปี 

2560 เป็น 34.6 วนัในปี 2561 ทัง้น้ีบริษทัและ

บรษิทัย่อยมกีารวเิคราะหอ์ายุของลูกหน้ี ซึ่งส่วน

ใหญ่มอีายุไม่เกิน 3 เดอืน โดยบรษิทัและบรษิทั

ย่อยไดม้กีารบนัทกึค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรบั

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกดิขึน้จากการเกบ็

เงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดยทัว่ไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะหล์ูกหน้ี 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 12.2 วนัในปี 2560 เป็น 12.3 วนัในปี 2561 ทัง้น้ีสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ส่วนใหญ่เป็นยาและเวชภณัฑ์ ซึ่งมยีาและเวชภณัฑบ์างส่วนที่เสื่อมสภาพ โดยได้มกีารตัง้ค่าเผื่อการปรบัลดราคาทุนในส่วนน้ีให้เป็น

มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 

ขณะทีร่ะยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 34.3 วนัในปี 2560 เป็น 34.7 วนัในปี 2561 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเพิม่ขึ้นจาก 10.1 เท่าใน ปี 2560 เป็น 14.7 เท่าในปี 2561 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทางการเงนิที่

ลดลง  

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

31 ธนัวาคม 2561 ขณะทีอ่ตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อทุนไมเ่ปลีย่นแปลงที ่0.5 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  

ในท านองเดียวกนั บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA ลดลงจาก 2.2 เท่า ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2560 เป็น 2.0 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัคงด าเนินนโยบายการจดัการและควบคุมโครงสรา้งทางการเงนิที่รดักุม เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยมืของเงนิกู้

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู ้โดยรกัษาอตัราสว่นทางการเงนิ และสภาพคล่องในระดบัทีเ่หมาะสม 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 2561 2560 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 7.2 8.9 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  13.8 17.2 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  0.5 1.1 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.5 0.9 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  34.6 34.0 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 12.3 12.2 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 34.7 34.3 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 14.7 10.1 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.5 0.6 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.5 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 2.0 2.2 

หมายเหตุ: - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ ค านวณจาก 360 วนั 
             - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จา่ย 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เมื่อวนัที ่24 มกราคม 2562 บรษิทั หลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน จ ากดั ไดจ้ดังาน J.P. Morgan’s Thailand Conference 2018 ณ โรงแรมเดอะ 

เซนตร์จีสิ กรงุเทพ ในการน้ี คุณนฤมล น้อยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ คุณอรรจยา 

อนิทรประสงค ์ AVP และคณุจติมิา รตันธรรม Assistant Director ดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์ ไดพ้บปะนกัลงทุนสถาบนัสถาบนัทัง้ไทยและ 

ต่างประเทศจ านวน 11 สถาบนั และเป็นโอกาสอนัด ีในการสรา้งความเขา้ใจถงึกลยทุธแ์ละแผนงานในอนาคตของบรษิทั 

J.P. Morgan’s Thailand Conference 2019 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ 24 มกราคม 2562 คณุอรรจยา อนิทรประสงค ์ AVP 

และคณุจติมิา รตันธรรม Assistant Director ดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์

ไดร้บัเชญิใหร้ว่ม งาน Finansia Investment Conference 

จดัโดยบรษิทั หลกัทรพัยฟิ์นันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) ณ โรงแรม 

แกรนด ์ ไฮแอท เอราวณั กรงุเทพ เพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการ 

ทีส่ าคญัของบรษิทักลยทุธแ์ละแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัแก่นกัลง  

ทุนสถาบนัไทยและต่างประเทศจ านวน 24 สถาบนั 

Finansia Investment Conference 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัจดัประชุมนักวเิคราะห์ ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 1 มนีาคม 2562 เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 4/2561 และ ปี 
2561 พร้อมเปิดโอกาสให้นักวเิคราะห์ และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถึงได้มโีอกาสซกัถามข้อมูลในด้านต่างๆ โดย
ผูบ้รหิารของบรษิทัที่เขา้ร่วมงานประกอบดว้ย คุณนฤมล น้อยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าที่บรหิารดา้น
การเงิน นายแพทย์ชยัรตัน์ ปณัฑุรอมัพร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ และประธานคณะผู้บริหาร  กลุ่ม 2 นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท 
ประธานฝา่ยแพทย ์และคณุอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 1/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 31 มกราคม 2562 คุณ Raymond Chong ประธานคณะผู้บริหาร BDMS Wellness Clinic  และ นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ BDMS Wellness Clinic  และผู้อ านวยการ Regenerative Clinic ได้รบัเชิญขึ้นเป็นวทิยากรในงาน Forbes 
Alternative Investments 2019  ภายใต้หวัขอ้ “Mega Trend & Advancement in Regenerative Medicine and Anti-Aging” โดยงานจดัขึน้
ที่ ดิ แอทธินี โฮเต็ล อะ ลกัชัวรี คอลเลคชัน่ โฮเต็ล กรุงเทพ   ผู้เข้าร่วมงานเป็นกลุ่มลูกค้า Wealth Management ของ Tisco จ านวน
มากกวา่ 200 ท่าน 

Forbes Alternative Investments 2019 
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บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรอื “BDMS” ซึง่เป็นชื่อยอ่หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถอืไดว้า่เป็นกลุ่มธรุกจิ

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 133,499 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 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 


