
สรปุเหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

1. ทริสเรตต้ิงเพ่ิมอนัดบัเครดิตองคก์รและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของบริษทัเป็นระดบั 
“AA” 

เมื่อวนัที ่ 24 ตุลาคม 2562 ทรสิเรทติง้เพิม่อนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ ไมม่หีลกัประกนัของ
บรษิทัเป็นระดบั “AA” จากเดมิทีร่ะดบั “AA-“ ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติเพิม่ขึน้
สะทอ้นถงึโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัทีเ่ขม้แขง็จากปจัจยัสนบัสนุนต่างๆ ไดแ้ก่  

 ความพยายามในการลดหน้ีสนิเรว็กวา่คาด และการมฐีานเงนิทุนทีแ่ขง็แกรง่ ในขณะทีบ่รษิทัยงัคงสามารถ
รกัษาผลประกอบการทีด่เีอาไวไ้ดพ้รอ้มทัง้มกีระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกร่ง  

 มเีครอืขา่ยโรงพยาบาลทีก่วา้งขวางทีส่ดุในประเทศไทย ช่วยลดการพึง่พารายไดจ้ากโรงพยาบาลหลกั 
และกระจายแหล่งทีม่าของรายได ้ อกีทัง้ใหบ้รกิารสุขภาพครอบคลุมตัง้แต่เวชศาสตรป้์องกนัไปจนการ
รกัษาโรคทีม่คีวามซบัซอ้นรุนแรงและเฉพาะทาง ซึง่เสรมิสถานะทางการตลาดใหแ้ขง็แกรง่และไดเ้ปรยีบ
ในการแขง่ขนั 

 ตราสญัลกัษณ์โรงพยาบาลทีแ่ขง็แกรง่ เป็นทีรู่จ้กัและไดร้บัการยอมรบั ซึง่ครอบคลุมคนไขห้ลากหลาย
กลุ่ม ช่วยสนบัสนุนการเตบิโตของรายได้ 

 บรษิทัมสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอจากการด าเนินงาน  

2. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เมื่อวนัที ่ 18 กนัยายน 2557 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไมม่ดีอกเบีย้ (“CB”) ใหแ้ก่นักลงทุนใน
ต่างประเทศ มลูคา่ 10,000 ลา้นบาท ครบก าหนดไถ่ถอนในเดอืนกนัยายน ปี 2562 ทีผ่า่นมา 

ทัง้น้ีเมื่อวนัที ่ 8 กนัยายน 2562 ซึง่เป็นวนัสดุทา้ยของการใชส้ทิธแิปลงสภาพ มผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพที่
เหลอือยู ่ (“ผูถ้อืหุน้กู้”) ใชส้ทิธแิปลงสภาพทีร่าคา 21.045 บาทต่อหุน้ จ านวน 4,221 ลา้นบาท โดยสามารถ
แปลงเป็นหุน้สามญัของบรษิทัไดจ้ านวน 200.57 ลา้นหุน้ สง่ผลใหบ้รษิทัมทีุนช าระแลว้เพิม่ขึน้เป็นจ านวน 
1,589.2 ลา้นบาท  
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ผลการด าเนินงาน 9 เดือน ปี 2562 



โดยสรปุ ผูถ้อืหุน้กูไ้ดแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัทัง้จ านวน และปจัจบุนับรษิทัไมม่ภีาระหน้ีหุน้กูแ้ปลงสภาพคงเหลอื สามารถสรปุการใช้
สทิธขิองผูถ้อืหุน้กู ้ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

3. เงินปันผลระหว่างกาล 

เมื่อวนัที ่28 สงิหาคม 2562 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัจิดัสรรเงนิก าไรจากผลประกอบการในครึง่ปีแรกของปี 2562 เป็นเงนิปนัผล
ระหวา่งกาล ส าหรบัผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,922.86 ลา้นบาท โดยไดจ้า่ยเงนิปนัผล
ระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่27 กนัยายน 2562 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม 9 เดือน ปี 2562 

ส าหรบั 9 เดอืนแรกของปี 2562 หากไมร่วมรายการพเิศษ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยก าไรสทุธจิ านวน 7,680 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2 จากงวด

เดยีวกนัของปีก่อน ผลการด าเนินงานโดยสรปุ มดีงัน้ี  

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 62,293 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,705 ลา้นบาท 

หรอื รอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก  

 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 59,323 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,628 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน มสีาเหตุ

หลกัจากการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูป้่วยและการเพิม่ขึน้ของคา่รกัษาพยาบาลตามความซบัซอ้นของโรค ประกอบกบัการขยายฐาน

ลูกคา้กลุ่มประกนัสขุภาพ และการประสานงานในการสง่ต่อผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุหรอืผูป้่วยวกิฤตอยา่งมปีระสทิธภิาพอยา่งทนั 

ท่วงทผีา่นโครงการ  Bangkok Emergency Services 

ทัง้น้ี การเตบิโตของรายไดค้า่รกัษาพยาบาลแบ่งเป็นการเตบิโตจากโรงพยาบาลเครอืขา่ยในกรงุเทพและปรมิณฑลเตบิโตรอ้ยละ 5 

และโรงพยาบาลเครอืขา่ยนอกกรงุเทพและปรมิณฑล 

เตบิโตรอ้ยละ 8 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

รายไดจ้ากผูป้่วยชาวไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 ขณะที่

รายไดจ้ากผูป้่วยชาวต่างชาตเิพิม่ขึน้ต่อเน่ืองทีร่อ้ย

ละ 7 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน กลุ่มประเทศทีย่งั

เตบิโตสงูต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ผูป้ว่ยชาวสหรฐัอาหรบั    

เอมเิรตสเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 78     ชาวโอมานเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 67 และชาวกมัพชูาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17 จาก

งวดเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้น้ีสดัสว่นรายไดข้องผูป้่วยชาวไทยต่อต่างชาตเิปลีย่นแปลงจากทีร่อ้ยละ 70 ต่อรอ้ยละ 30 ใน 9 เดอืน

แรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 69 ต่อรอ้ยละ 31 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 
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  CB (ล้านบาท) จ านวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) 
มูลค่า ณ วันออก CB 10,000 15,491.0 

ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธไิถ่ถอนในปี 2560 (1,560) - 

ผูถ้อืหุน้กูใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพ 

 ในปี 2561 (3,746) 178.0 

 ในปี 2562 (4,694 223.0 

คงเหลือ ณ กันยายน 2562 - 15,892.0 

รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร จ านวน 2,261 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เกดิจากการลดลงของ

รายไดข้องบรษิทั เซฟดรกั เซน็เตอร ์จ ากดั และการลดลงจากการสง่ออกของบรษิทั เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอรี ่(อ านวยเภสชั) จ ากดั 

 รายไดอ้ื่นจ านวน 710 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  

 

2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 
ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคา จ านวน 53,222 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 4,241 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน มสีาเหตุหลกัมาจากรายการพเิศษ (ก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได)้ ดงัน้ี 

(1) การตัง้ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 616 ลา้นบาท (ก่อนคา่ใช้จา่ยภาษเีงนิได)้  เพื่อรองรบักรณีบรษิทัเลกิ

จา้งลูกจา้งทีท่ างานตดิต่อกนัครบ 20 ปี ขึน้ไป ใหม้สีทิธไิดร้บัค่าชดเชยไมน้่อยกวา่คา่จา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั  

(2) คา่ใชจ้า่ยในการจดัหาทีด่นิใหก้ารไฟฟ้านครหลวง ส าหรบัสถานีไฟฟ้า จ านวน 110 ลา้นบาท (ก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได)้เพื่อ

รองรบัการใชไ้ฟฟ้าของโรงพยาบาล Bangkok International  เน่ืองจากขนาดการใช้ไฟฟ้ารวมของโรงพยาบาลกรงุเทพ (กลุ่ม

อาคารในซอยศูนยว์จิยั) เกนิ 15,000 KVA ซึง่เป็นไปตามระเบยีบของการไฟฟ้านครหลวง และบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในการบรหิาร

ของบรษิทั 

ทัง้น้ีหากไมร่วมรายการพเิศษดงักล่าว การเตบิโตของคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานและคา่เสื่อมราคารวม จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 จากงวด

เดยีวกนัของปีก่อน 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 4,253 ลา้นบาทใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน มี

สาเหตุหลกัจากคา่เสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม ่ และการเปิดใหบ้รกิารของ BDMS Wellness Clinic 

และ Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok 

 

3. รายการอื่นๆ 
 สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม จ านวน 775 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 32 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการขายเงนิ

ลงทุนทัง้หมดใน บรษิทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”) ในไตรมาส 1/2562 ทัง้น้ีสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วมใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 สว่นใหญ่เกดิจากสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์ จ ากดั 

(มหาชน) จ านวน 712 ลา้นบาท  

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิลดลงเป็น 723 ลา้นบาท หรอืลดลง รอ้ยละ 17 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ CB 

ระหวา่งปี สง่ผลใหเ้กดิการกลบัรายการของภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยที่เกีย่วขอ้งกบั CB จากการแปลงสภาพ CB ทีเ่หลอืทัง้จ านวนรวม 84 

ลา้นบาท ประกอบกบัการลดลงจากการช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิในไตรมาส 1/2562 

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล จ านวน 3,280 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จาก 1,724 ลา้นบาท ใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากภาษจีาก

รายการพเิศษรวมจ านวน 1,379 ลา้นบาท (รายละเอยีดตามตารางในหวัขอ้รายการพเิศษ) 
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4. รายการพเิศษ 
ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 บรษิทับนัทกึรายการพเิศษ (สทุธจิากค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได)้ จ านวน 5,514 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

หากไมร่วมรายการพเิศษ EBITDA เพิม่ขึน้จาก 13,612 ลา้นบาท ใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 เป็น 14,051 ลา้นบาท ใน 9 เดอืนแรกของปี 
2562 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 อยา่งไรกต็าม EBITDA Margin ลดลงจากรอ้ยละ 23.2 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 22.6 ใน 9 
เดอืนแรกของปี 2562  

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรก่อนรายการพเิศษ จ านวน 7,680 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 2 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สง่ผลใหอ้ตัรา
ก าไรลดลงจากรอ้ยละ 13.4 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 12.3 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 และมกี าไรก่อนรายการพเิศษต่อหุน้
เท่ากบั 0.49 บาทต่อหุน้ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562  

หากรวมรายการพเิศษใน 9 เดอืนแรกของปี 2562  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยม ีEBITDA จ านวน 13,324 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2 จากงวด
เดยีวกนัของปีก่อน สง่ผลใหม้ ีEBITDA Margin รอ้ยละ 21.4 

ขณะทีม่กี าไรสทุธ ิ 13,195 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 68 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากก าไรจากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดใน RAM 
ในไตรมาส 1/2562 สง่ผลใหม้อีตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 21.1 ขณะทีก่ าไรสทุธติ่อหุน้เท่ากบั 0.84 บาทต่อหุน้ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 67 จากงวด
เดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

* ไมร่วมรายการพเิศษ 
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 (ล้านบาท) จ านวน ภาษ ี สุทธิจากภาษ ี

1. ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุใน RAM 7,617 (1,523) 6,094 

2. ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์พนกังำน (616) 123 (493) 

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัหำท่ีดิน ส ำหรับสถำนีไฟฟ้ำ 
เพื่อรองรับกำรใช้ไฟฟ้ำของโรงพยำบำล Bangkok International (110) 22 (88) 

4. ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุระยะยำวอื่น 2 (1) 1 

รวม 6,893 (1,379) 5,51 

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ * EBITDA & EBITDA margin * 



 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 132,558 ลา้นบาท 
ลดลงเลก็น้อย จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ านวน 1.915 ลา้นบาท 
การเพิม่ขึน้ของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,306 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น จ านวน 1,050 ลา้นบาท 
สทุธดิว้ยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีล่ดลง จ านวน 5,470 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดใน RAM 
ทัง้น้ีบรษิทัมคีา่ความนิยม จ านวน 17,539 ลา้นบาท ไมเ่ปลี่ยนแปลงจาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยบรษิทัไดม้กีารทดสอบการ 

ดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทุกปี หรอืเมื่อใดกต็ามทีม่ขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยคา่เกดิขึน้ อยา่งไรกต็ามบรษิทัไดพ้จิารณาแล้ววา่คา่ความนิยม 

ดงักล่าวไมเ่กดิการดอ้ยค่า 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 จ านวน 48,201 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 เน่ืองจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ CB ครบทัง้จ านวนในไตรมาส 3/2562 ประกอบกบัการลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจาก 
สถาบนัการเงนิ จ านวน 4,626 ลา้นบาท  และการลดลงของเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้ จ านวน 1,843 ลา้นบาท 
 
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ 30 กนัยายน 2562 จ านวน 84.357 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 สว่นใหญ่เกดิจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ CB เป็นหุน้สามญัของบรษิทั และก าไรระหว่างงวด 

ห น้ า  5  ฉ บั บ ท่ี  4 / 2 5 6 2  

สรุปฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) ก.ย. 62 ธ.ค. 61 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 132,558 133,499 (1)% 

หน้ีสนิรวม 48,201 60,061 (20)% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 84,357 73,438 15% 



อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนผู้

ถือหุ้น เพิม่ขึ้นอย่างมากจาก 9 เดอืนแรกของปี 2561 

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก าไรจากการขายเงินลงทุน

ทัง้หมดใน RAM ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุน

เร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 9 เดือนแรกของปี 2561 

เน่ืองจากการลดลงของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 35.5 วนั ใน 9 เดอืน

แรกของปี 2561 เป็น 36.8 วนั ใน 9 เดือนแรกของปี 

2562 ทัง้น้ีบรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารวเิคราะหอ์ายุของ

ลูกหน้ี ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยบริษัท

และบริษัทย่อยได้มีการบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ

ส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการ

เก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดยทัว่ไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะหล์ูกหน้ี 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง จาก 12.3 วนั ใน 9 

เดอืนแรกของปี 1/2561 เป็น 11.6 วนั ใน 9 เดอืนแรก

ของปี 2562 ทัง้น้ีสินค้าคงเหลือของบริษทัและบริษทั

ย่อย ส่วนใหญ่เป็นยาและเวชภัณฑ์ ซึ่ งมียาและ

เวชภณัฑ์บางส่วนที่เสื่อมสภาพ โดยไดม้กีารตัง้ค่าเผื่อ

การปรับลดราคาทุนในส่วนน้ีให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะ

ไดร้บั 

ขณะที่ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลี่ยใกล้เคยีงเดมิที่ 34.0 วนั 

ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 

 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเพิม่ขึน้จาก 15.6 เท่า ใน 9 เดอืนแรกของปี 2561 เป็น 18.4 เท่า ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562

เน่ืองจากการลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

เน่ืองจากการแปลงสภาพของ CB คงเหลอืทัง้หมด ประกอบกบัการช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 ส่งผลให้

อตัราส่วนหน้ีสนิส่วนที่มภีาระดอกเบี้ยต่อทุน (Total Debt to Equity) และ อตัราส่วนหน้ีสนิส่วนที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อทุน (Net Debt 

to Equity) ลดลงจาก 0.5 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็น 0.3 เท่า ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 

อตัราส่วนหน้ีสินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA ลดลงจาก 2.0 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เป็น 1,2 เท่า ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2562 

บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัคงด าเนินนโยบายการจดัการและควบคุมโครงสรา้งทางการเงนิที่รดักุม เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยมืของเงนิกู้

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู ้โดยรกัษาอตัราสว่นทางการเงนิ และสภาพคล่องในระดบัทีเ่หมาะสม 
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หมายเหตุ: - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360วนั 
             - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จา่ย 

             - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

9 เดือน 

2562 

9 เดือน 

2561 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 13.2 8.4 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  23.2 15.8 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  0.8 0.7 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.7 0.6 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  36.8 35.5 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 11.6 12.3 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 34.0 34.1 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 18.4 15.6 

 ก.ย. 62 ธ.ค. 61 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.3 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.3 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 1.2 2.0 
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รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 

 

เมื่อวนัที ่24 กนัยายน 2562 บรษิทัไดร้บัรางวลั 3 รางวลั ดา้น All-Asia Executive Team 2019 - Healthcare & Pharmaceuticals Industry 
จากนิตยสาร Institutional Investor ซึง่เป็นนิตยสารทีไ่ดร้บัความเชื่อมัน่สงูสดุในดา้น Research และการจดัอนัดบัจากนักวเิคราะห ์และ
ผูจ้ดัการกองทุนทัว่โลก โดยงานรบัรางวลัจดัขึน้ที ่เซนิเจิน้ ประเทศจนี  

รางวลัทีบ่รษิทัไดร้บั ไดแ้ก่ 

1. Most Honored Companies 

2. Special Achievement Awards: Best CEO Dr. Prasert Prasarttong-Osoth 

3. Special Achievement Awards: Best CFO Narumol Noi-am 

ทัง้น้ีรางวลัประเมนิผลการด าเนินงานของคณะผูบ้รหิารระดบัสงู และทมีนักลงทุนสมัพนัธ ์ในปี 2561 ประกอบดว้ยการด าเนินกจิการตามกล
ยทุธท์ีว่างไว ้การเขา้ถงึผูบ้รหิารระดบัสงู การเขา้ถงึขอ้มลูของทมีนกัลงทุนสมัพนัธ ์และการเปิดเผยขอ้มลูทีร่วดเรว็ ทนักาล 

2019 All-Asia Executive Team Most Honored Companies 

 

เมื่อวนัที ่28 มถิุนายน 2562 บรษิทัไดร้บัรางวลั Asia’s Outstanding Companies Poll for 
the decade beginning 2010 จากนิตยสาร Asiamoney ซึง่เป็นรางวลัทีป่ระมวลผล
คะแนนมาจากรางวลั Best Managed Companies Award รางวลั Corporate Govern-
ance Poll และรางวลั Asia’s Outstanding Companies Poll ตลอดระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่น
มา  

นอกจากน้ี เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2562 บรษิทัยงัไดร้บัรางวลั Asiamoney Asia’s Out-
standing Companies Poll ส าหรบั (1) Overall Most Outstanding Company in Thai-
land และ (2) Most Outstanding Company in Thailand - Healthcare Sector ซึง่วดัผล
ความเป็นเลศิในดา้นต่างๆ อาท ิผลประกอบการ คณะผูบ้รหิาร กจิกรรมดา้นนกัลงทุน
สมัพนัธ ์และกจิกรรมเพื่อสงัคม 

Asiamoney Awards 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที ่31 ตุลาคม 2562 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัยเ์ซนิเจิน้ ไดเ้ชญิ BDMS เขา้ร่วมงาน Thailand-China 
Capital Market Corporation Seminar ครัง้ที ่2 ณ ตลาดหลกัทรพัยเ์ซนิเจิน้ สาธารณรฐัประชาชนจนี ในวนัที ่31 ตุลาคม 2562 เพื่อใหข้อ้มลู
โดยตรงแก่นกัลงทุนจนี ผูเ้ขา้ร่วมงาน และผูท้ีส่นใจรบัชมการสมัมนาผา่นทาง V-next Platform ของทางตลาดหลกัทรพัยเ์ซนิเจิน้ ซึง่
ครอบคลุมกวา่ 35  ประเทศ 

ในการน้ี บรษิทัยงัไดพ้บกบับรษิทัหลกัทรพัย ์และนักลงทุนสถาบนัของจนี จ านวน 14 บรษิทั 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation ไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

2nd China-Thailand Capital Market Corporation Seminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน 2562 นายแพทยต์ฤณ จารมุลินิท ประธานฝา่ยแพทย ์และคณุอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP ดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์
ไดร้บัเชญิขึน้เป็นวทิยากรในงาน 20-20 Investment Association Annual Trip ในประเทศไทย จดัโดยกลุ่ม 20-20 Investment Association 
ซึง่เป็นกลุ่มนกัลงทุนสถาบนัทีม่ขีนาดใหญ่ และมเีงนิลงทุนรวมประมาณ 9 ลา้นลา้นดอลล่ารส์หรฐั เพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบัดา้นการสาธารณสุข
ในประเทศไทยแก่สมาชกิของกลุ่มทีเ่ขา้รว่มงาน 

20-20 Investment Association Annual Trip 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรษิทัจดัประชุมนักวเิคราะห ์ ครัง้ที ่ 4/2562 ในวนัที ่ 18 พฤศจกิายน 2562 เพื่อน าเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 3/2562  
พรอ้มเปิดโอกาสใหน้ักวเิคราะห ์ และนกัลงทุนไดท้ราบถงึผลประกอบการล่าสุด รวมถงึไดม้โีอกาสซกัถามขอ้มลูในดา้นต่างๆ โดยผูบ้รหิาร
ของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมงานประกอบดว้ย คณุนฤมล น้อยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ       
นายแพทยต์ฤณ จารมุลินิท ประธานฝา่ยแพทย ์และคณุอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 4/2562 

 

 

 

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

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 132,558 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2562 ปจัจบุนัมโีรงพยาบาลในเครอื 46 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 


