
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  

 ตราสญัลกัษณ์โรงพยาบาลทีแ่ขง็แกรง่ เป็นทีรู่จ้กัและไดร้บัการยอมรบั ซึง่ครอบคลุมคนไขห้ลากหลาย
กลุ่ม ช่วยสนบัสนุนการเตบิโตของรายได้ 

 บรษิทัมสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอจากการด าเนินงาน  

2. การขายเงินลงทุนทัง้หมดในบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”)  

ในไตรมาส 1/2562 บรษิทัไดข้ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน RAM จ านวน 4.588,424 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนประมาณ
รอ้ยละ 38.24 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแล้วทัง้หมดของ RAM โดยบรษิทัรบัรูก้ าไรจากการขายเงนิ
ลงทุนสทุธจิากภาษเีงนิไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีเ่กี่ยวขอ้งจ านวน 6,094 ลา้นบาท 

3. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

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

ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้กูจ้ านวนหน่ึงใชส้ทิธไิถ่ถอน CB ก่อนก าหนด และผูถ้อืหุน้กูท้ีเ่หลอืใชส้ทิธแิปลงสภาพ CB เป็น
หุน้สามญัทีร่าคา 21.045 บาทต่อหุน้ สามารถสรปุการใชส้ทิธ ิดงัน้ี 
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4.  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า ท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบังบการ 
เงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ก าหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูคา่ การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า และ ก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิส าหรบัสญัญาเช่าทุกรายการทีม่รีะยะเวลาในการเช่ามาก 
กวา่ 12 เดอืน เวน้แต่สนิทรพัยอ์า้งองินัน้มมีลูคา่ต ่า 

บรษิทัคาดว่าจะน ามาตรฐานทางการเงนิฉบบัน้ีมาถอืปฏบิตัโิดยการปรบัปรงุกบัก าไรสะสม ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2563 และไมป่รบัยอ้น 
หลงังบการเงนิปีก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 

ปจัจบุนัฝา่ยบรหิารของบรษิทัอยูร่ะหว่างการสรปุตวัเลขผลกระทบทีม่ตี่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่น ามาตรฐานน้ีมาถอืปฏบิตั ิ

5. การขยายธรุกิจในปี 2562 

 ธรุกจิโรงพยาบาล: บรษิทัเปิดใหบ้รกิารโรงพยาบาลใหม ่2 แหง่ไดแ้ก่ 

 

 

 
 

 Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok  

เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่1 มถิุนายน 2562 รว่มกบับรษิทั Mövenpick Hotels & Resorts เป็นรสีอรท์เพื่อสขุภาพระดบัสากล ตัง้อยูใ่จ 
กลางกรงุเทพมหานคร โดยมคีวามรว่มมอืกบั BDMS Wellness Clinic ออกแบบโปรแกรมเวลเนสเฉพาะบุคคลตามหลกัการป้องกนั 
สขุภาพเพื่อการใชช้วีติที่แขง็แรงและยัง่ยนื รสีอรท์ประกอบดว้ยหอ้งพกักวา่ 290 หอ้ง และหอ้งอาหารทีร่องรบักระแสคนรกัสขุภาพ 

6. การขยายธรุกิจในปี 2562 

(ความเป็นมาและรายละเอยีดเพิม่เตมิตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 22) 

ในเดอืนมกราคม 2563 ศาลฎกีาไดม้คี าส ัง่ไมอ่นุญาตใหบ้รษิทั ฎกีาในคดทีีอ่ดตีสมาชกิฟ้องคดบีรษิทัฯ บางคด ีเป็นผลใหค้ดดีงักล่าว 
ถงึทีส่ดุ และเป็นไปตามทีศ่าลชัน้ตน้และศาลอุทธรณ์ไดม้คี าพพิากษาแลว้วา่ ขอ้ตกลงและการด าเนินโครงการไมม่ลีกัษณะเป็นการ 
ประกนัภยั ใหบ้รษิทัปฏบิตัติามขอ้ตกลงของโครงการต่อไป ดว้ยเหตุดงักล่าว บรษิทัจงึไดม้หีนงัสอืแจง้ต่อสมาชกิใหท้ราบวา่ บรษิทัม ี
เจตนาทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายและตามค าพพิากษาของศาลอนัถงึที่สดุ  และจะเปิดด าเนินโครงการฯ โดยจะเริม่เปิดและด าเนิน 
โครงการ ในวนัที ่1 มนีาคม 2563 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจงึมปีระมาณการหน้ีสนิโครงการใหก้ารรกัษาพยาบาลตลอดชพีตามค าพพิากษา 
ของศาลแพง่ เป็นจ านวนประมาณ 724 ลา้นบาท สทุธจิากจ านวนเงนิทีจ่ะรบัคนืจากอดตีสมาชกิ 

 

ห น้ า  3  ฉ บั บ ท่ี  1 / 2 5 6 3  

  CB (ล้านบาท) จ านวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) 
มูลค่า ณ วันออก CB 10,000 15,491.0 

ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธไิถ่ถอนในปี 2560 (1,560) - 

ผูถ้อืหุน้กูใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพ 

 ในปี 2551 (3,746) 178.0 

 ในปี 2562 (4,694 223.0 

คงเหลือ ณ กันยายน 2562 - 15,892.0 

โรงพยาบาล จ านวนเตียงโครงสร้าง เปิดให้บริการ 

โรงพยาบาลกรงุเทพเชยีงราย 80 ม.ค. 62 

โรงพยาบาลกรงุเทพอนิเตอรเ์นชัน่แนล 172 ก.ค. 62 



การด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรบัปี 2562 

ส าหรบัปี 2562 หากไมร่วมรายการพเิศษ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยก าไรสทุธจิ านวน 10,053 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 1 จากปี 2561 ผล

การด าเนินงานโดยสรปุ มดีงัน้ี  

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
ในปี 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 83,774 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5,486 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 7 จากปี 

2561 เน่ืองจาก  

 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 79,630 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5,344 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7 จากปี 2561 มสีาเหตุหลกัจากการ

เพิม่ขึน้ของจ านวนผูป้่วยและการเพิม่ขึน้ของคา่รกัษาพยาบาลตามความซบัซอ้นของโรค ประกอบกบัการขยายฐานลูกคา้กลุ่ม

ประกนัสขุภาพ และการประสานงานในการสง่ต่อผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุหรอืผูป้่วยวกิฤตอยา่งมปีระสทิธภิาพอยา่งทนัท่วงท ี ผ่าน

โครงการ Bangkok Emergency Services 

ทัง้น้ี การเตบิโตของรายไดค้่ารกัษาพยาบาลแบ่งเป็นการเตบิโตจากโรงพยาบาลเครอืขา่ยในกรงุเทพและปรมิณฑลเตบิโตรอ้ยละ 6 

และโรงพยาบาลเครอืขา่ยนอกกรงุเทพและปรมิณฑล เตบิโตรอ้ยละ 9 จากปี 2561 

รายไดจ้ากผูป้่วยชาวไทยและผูป้ว่ยชาวต่างชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 โดยกลุ่มประเทศทีย่งัเตบิโตสงูต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ผูป้่วยชาวสหรฐั

อาหรบัเอมเิรตสเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 56 ชาวโอมานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 56 และชาวกมัพชูาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 จากปี 2561 ทัง้น้ีสดัส่วนรายได้

ของผูป้ว่ยชาวไทยต่อต่างชาตไิมเ่ปลีย่นแปลงทีร่อ้ยละ 70ต่อรอ้ยละ 30 ในปี 2561และปี 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ จ านวน 3,902 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบัปี 2561 

 รายไดอ้ื่นจ านวน 1,051 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 จากปี 2561 

 

2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 
ในปี 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานและคา่เสื่อมราคา จ านวน 71,723 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5,223 ลา้นบาท 

หรอืรอ้ยละ 8 จากปี 2561  

บรษิทับนัทกึรายการพเิศษ (ก่อนค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได)้ ในปี 2562 จ านวน 776 ลา้นบาท ดงัน้ี 

(1) การตัง้ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 616 ลา้นบาท เพื่อรองรบักรณีบรษิทัเลกิจา้งลูกจา้งทีท่ างานตดิต่อกนั

ครบ 20 ปี ขึน้ไป ใหม้สีทิธไิดร้บัค่าชดเชยไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั  

(2) คา่ใชจ้า่ยในการจดัหาทีด่นิใหก้ารไฟฟ้านครหลวง ส าหรบัสถานีไฟฟ้า จ านวน 110 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการใชไ้ฟฟ้าของ

โรงพยาบาล Bangkok International   

(3) การบนัทกึการดอ้ยคา่ของสทิธทางการคา้ของบรษิทั เซฟดรกั เซน็เตอร ์จ ากดั (“เซฟดรกั”)  

ขณะทีใ่นปี 2561 บรษิทับนัทกึคา่ใชจ้า่ยพเิศษ (ก่อนคา่ใช้จา่ยภาษเีงนิได)้ จ านวน 382 ลา้นบาท หากไมร่วมรายการพเิศษดงักล่าว การ

เตบิโตของคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานและคา่เสื่อมราคารวม จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 จากปี 2561 

ห น้ า  3  ฉ บั บ ท่ี  1 / 2 5 6 3  

รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 5,752 ลา้นบาทในปี 2562 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 จากปี 2561 มสีาเหตุหลกัจากคา่เสื่อมราคาและค่า

ตดัจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครอืข่ายแหง่ใหม ่และการเปิดใหบ้รกิารของ BDMS Wellness Clinic และ Mövenpick BDMS Wellness 

Resort Bangkok (“BWR”) 

 

3. รายการอื่นๆ 
 สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม จ านวน 1,022 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 39 จากปี 2561 เน่ืองจากการขายเงนิลงทุนทัง้หมด

ใน RAM ในไตรมาส 1/2562 ทัง้น้ีสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มในปี 2562 ส่วนใหญ่เกดิจากสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน

ใน บรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 933 ลา้นบาท  

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิลดลงเป็น 929 ลา้นบาท หรอืลดลง รอ้ยละ 20 จากปี 2561 เน่ืองจากภาระหน้ีสนิ CB ลดลง จากการใชส้ทิธิ

แปลงสภาพ และการครบก าหนดไถ่ถอนของ CB ประกอบกบัการลดลงจากการช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิในไตรมาส 1/2562 

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล จ านวน 3,873 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จาก 2,740 ลา้นบาท ในปี 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากภาษจีากรายการพเิศษรวม

จ านวน 1,379 ลา้นบาท (รายละเอยีดตามตารางในหวัขอ้รายการพเิศษ) 

 

4. รายการพเิศษ 
ในปี 2562 บรษิทับนัทกึรายการพเิศษ (สทุธจิากคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได)้ จ านวน 5,464 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2561 บรษิทับนัทกึรายการพเิศษ (สทุธจิากคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได)้ จ านวน 945 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัน้ี 

* รวมการบนัทกึสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
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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. กำรด้อยค่ำสิทธิทำงกำรค้ำของ เซฟดรัก (50) - (50) 

5. ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุระยะยำวอื่น 2 (1) 1 
รวม 6,843 (1,379) 5,464 

 (ล้านบาท) จ านวน ภาษ ี สุทธิจากภาษ ี

1. ภำษีเงินได้ส่วนหนึง่จำกก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุใน RAM - (727) (727) 

2. ส ำรองโครงกำรให้กำรรักษำพยำบำลตลอดชีพ (185) 125* (61) 

3. ส ำรองผลประโยชน์พนกังำนจำกกำรท ำงำนระยะยำว (115) 23 (92) 

4. ค่ำใช้จ่ำยด้ำน CSR (82) 16 (66) 
รวม (382) (562) (945) 



หากไม่รวมรายการพิเศษในปี 2562 และปี 2561 EBITDA เพิม่ขึน้จาก 17,557 ลา้นบาท ในปี 2561เป็น 18,579 ลา้นบาท ในปี 2562 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 อยา่งไรกต็าม EBITDA Margin ลดลงจากรอ้ยละ 22.4 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 22.2 ในปี 2562 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรก่อนรายการพเิศษ จ านวน 10,053 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 1 จากปี 2561 สง่ผลใหอ้ตัราก าไรลดลงจาก
รอ้ยละ 12.9 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 12.0 ในปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * ไมร่วมรายการพเิศษ 

 

หากรวมรายการพิเศษ บริษทัและบริษทัย่อยมี EBITDA จ านวน 17,803 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 จากปี 2561 อยา่งไรกต็าม 
EBITDA Margin ลดลงจากรอ้ยละ 21.9 ในปี 2561เป็นรอ้ยละ 21.3 ในปี 2562 

ขณะทีม่กี าไรสทุธ ิ 15,517 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 69 จากปี 2561 เน่ืองจากก าไรจากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดใน RAM ในไตรมาส 

1/2562 สง่ผลใหอ้ตัราก าไรเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 11.7 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 18.5 ในปี 2562 และมกี าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.99 บาทต่อหุน้ หรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 67 จากปี 2561 
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EBITDA & EBITDA margin * 

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ * 



 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 133,662 ลา้นบาท ใกลเ้คยีง 

กบั ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 ทัง้น้ีสนิทรพัยท์ีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัๆ ไดแ้ก่ ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เพิม่ขึน้ จ านวน 3,893 

ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น เพิม่ขึน้ จ านวน 1,305 ลา้นบาท สทุธดิว้ยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีล่ดลง จ านวน 5,109 ลา้นบาท 

สว่นใหญ่เกดิจากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดใน RAM 

ทัง้น้ีบรษิทัมคีา่ความนิยม จ านวน 17,539 ลา้นบาท ไมเ่ปลี่ยนแปลงจาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยบรษิทัไดม้กีารทดสอบการ 

ดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทุกปี หรอืเมื่อใดกต็ามทีม่ขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยคา่เกดิขึน้ อยา่งไรกต็ามบรษิทัไดพ้จิารณาแล้ววา่คา่ความนิยม 

ดงักล่าวไมเ่กดิการดอ้ยค่า 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 46,480 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 23 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 เน่ืองจากการครบก าหนดไถ่ถอนของ CB ประกอบกบัการลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ จ านวน 4,626 ลา้นบาท  

และการลดลงของเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้ จ านวน 5,855 ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 87,182 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 สว่นใหญ่เกดิจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ CB เป็นหุน้สามญัของบรษิทั และก าไรระหว่างปี 
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สรุปฐานะการเงิน 

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

สนิทรพัยร์วม 133,662 133,499 0% 

หน้ีสนิรวม 46,480 60,061 (23)% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 87182 73,438 19% 



อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนผูถ้อื

หุน้ เพิม่ขึน้อย่างมากจากปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดใน RAM ในปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เน่ืองจากการลดลงของหุ้นกู้แปลง

สภาพ และการลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวและระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิ  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 35.0 วนั ในปี 2561 

เป็น 36.9 วนั ในปี 2562 ทัง้น้ีบรษิทัและบรษิทัย่อยมกีาร

วเิคราะหอ์ายุของลูกหน้ี ซึ่งส่วนใหญ่มอีายุไม่เกิน 3 เดอืน 

โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยไดม้กีารบนัทกึค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ

สูญส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการ

เก็บ เ งินจากลู กห น้ี ไม่ ได้  โ ดยทั ว่ ไปพิจ ารณาจาก

ประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะหล์ูกหน้ี 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ยลดลง จาก 12.6 วนั ในปี 2561

เป็น 12.0 วนั ในปี 2562 ทัง้น้ีสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัและ

บริษัทย่อย ส่วนใหญ่เป็นยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งมียาและ

เวชภณัฑบ์างส่วนที่เสื่อมสภาพ โดยไดม้กีารตัง้ค่าเผื่อการ

ปรบัลดราคาทุนในสว่นน้ีใหเ้ป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 

ขณะทีร่ะยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 35.4 วนั ในปี 2561 เป็น 37.1 วนั ในปี 2562 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเพิม่ขึน้จาก 14.7 เท่า ในปี 2561 เป็น 19.2 เท่า ในปี 2562 เน่ืองจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทาง

การเงนิ 

เน่ืองจากการแปลงสภาพของ CB คงเหลอืทัง้หมด ประกอบกบัการช าระคนืเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิในปี 2562 ส่งผลให้อตัราส่วนหน้ีสนิ

ส่วนที่มภีาระดอกเบี้ยต่อทุน (Total Debt to Equity) ลดลงจาก 0.5 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เป็น 0.3 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2562 และ อตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อทุน (Net Debt to Equity) ลดลงจาก 0.5 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็น 0.2 

เท่า ณ วนัที ่ธนัวาคม 2562  

อตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อ EBITDA ลดลงจาก 2.0 เท่า ณ วนัที ่ธนัวาคม 2561 เป็น 1.1 เท่า ณ วนัที ่ธนัวาคม 2562  

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัคงด าเนินนโยบายการจดัการและควบคุมโครงสรา้งทางการเงนิที่รดักุม เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยมืของเงนิกู้ระยะ

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

             - หน้ีสนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2562 ปี 2561 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 11.6 7.2 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  20.1 13.8 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  0.8 0.5 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.7 0.5 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  36.9 35.0 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 12.0 12.6 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 37.1 35.4 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 19.2 14.7 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.3 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.2 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 1.1 1.0 



มุมมองผูบ้ริหาร 

บรษิทัคาดว่าการระบาดของไวรสัโควดิ-19 (COVID-19) จะสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินการของธรุกจิในระยะสัน้ จากการทีผู่ป้่วย 

และนกัท่องเทีย่วหลกีเลี่ยงการเดนิทางและเลื่อนการรกัษาพยาบาลออกไป ทัง้น้ีภายหลงัจากสถานการณ์การระบาดของโรคสามารถควบ 

คมุได ้ บรษิทัมัน่ใจว่าจะสามารถเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาวจากการทีบ่รษิทัมโีรงพยาบาลเครอืขา่ยตัง้อยูท่ ัว่ทุกภูมภิาคภายใต ้

แบรนดท์ีห่ลากหลาย มบีุคลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาลทีม่คีวามสามารถ การบรกิารเป็นเลศิ รวมถงึการพฒันานวตักรรมต่างๆ  

 

ความต้องการการรกัษาพยาบาลท่ีเพ่ิมขึน้ 

ธรุกจิโรงพยาบาลเอกชนยงัมแีนวโน้มเตบิโตดตี่อเน่ืองในระยะยาว จากการมปีระชากรผูส้งูอายเุพิม่สงูขึน้ การเพิม่ขึน้ของรายไดต้่อหวั 

ของประชากร โดยเฉพาะในพืน้ที่ต่างจงัหวดั ประกอบกบัการหนัมาใหค้วามส าคญักบัการรกัษาสขุภาพเพื่ออายทุีย่นืยาวอยา่งมคีุณภาพ 

มากขึน้ของประชาชน และการเตบิโตของประกนัสขุภาพในประเทศไทย 

นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัเป็นหน่ึงในผูน้ าตลาดการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ (Medical Tourism) ของโลก สง่ผลใหค้วามตอ้งการการรกัษา 

พยาบาลของผูป้ว่ยต่างชาตเิตบิโตอยา่งต่อเน่ือง จากคณุภาพการรกัษาพยาบาลทีด่ ี การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ และความคุม้คา่ของราคาค่า 

รกัษาพยาบาล โดยกลุ่มประเทศทีม่ศีกัยภาพในการการเตบิโตไดแ้ก่กลุ่มผูป้่วยชาวจนี กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มตะวนัออกกลาง 

และกลุ่มชาวต่างชาตทิีอ่าศยัและท างานอยูใ่นประเทศไทย ทัง้น้ีจะพบวา่ผูป้ระกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนมแีนวโน้มขยายการลงทุนต่อ 

เน่ืองเพื่อรองรบัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ทัง้จากผูป้ว่ยชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแล้ว 

ปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีเป็นปจัจยัสนบัสนุนกลยทุธข์องบรษิทัในการลงทุนส าหรบัโครงการ BDMS Wellness Clinic และ BWR การสรา้งศูนย ์

แหง่ความเป็นเลศิดา้นการรกัษาพยาบาล (Center of Excellence) เพื่อเพิม่ศกัยภาพการรกัษาพยาบาล โดยทมีแพทยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญ 

เฉพาะทาง เครื่องมอืแพทยท์ีท่นัสมยั และบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ พรอ้มในการรองรบัความตอ้งการการรกัษาพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้ 
 

กลยทุธใ์นการด าเนินกิจการ 
การมโีรงพยาบาลเครอืขา่ยทีค่รอบคลุมผูป้ว่ยในหลายระดบัทัว่ทุกภูมภิาค ภายใตแ้บรนดท์ี่หลากหลาย เป็นปจัจยัส าคญัในการขบัเคลื่อน 

ธรุกจิใหเ้ตบิโตอยา่งต่อเน่ือง รองรบัความตอ้งการการรกัษาพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต ทัง้น้ีบรษิทัมกีารวางแนวทางในการด าเนินงาน 

ในอนาคตทีส่ าคญัดงัน้ี 

 

 เพิม่การใช้งานของสินทรพัยใ์ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
บรษิทัเลง็เหน็วา่ประกนัสขุภาพเป็นหน่ึงในปจัจยัส าคญัทีจ่ะขบัเคลื่อนธรุกจิการรกัษาพยาบาลในอนาคต เน่ืองจากค่าใชจ้า่ยในการ 

รกัษาพยาบาลทีป่รบัตวัสงูขึน้ตามอตัราเงนิเฟ้อ บรษิทัจงึไดมุ้ง่สรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกบับรษิทัประกนัทัง้ในประเทศ 

และต่างประเทศ เพื่อออกกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพเฉพาะส าหรบัโรงพยาบาลในเครอื BDMS เพื่อขยายฐานผูป้ว่ยใหเ้พิม่มากขึน้ 

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

เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่บรษิทัประกนัและผูป้่วย  

บรษิทัเชื่อว่าการรว่มมอืกบับรษิทัประกนั จะช่วยเพิม่ความหลากหลายของโครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั จากการขยายฐานลูกคา้ไป 

ยงักลุ่มผูป้่วยทีม่ปีระกนัสขุภาพ และยงัเป็นเพิม่การใชง้านของสนิทรพัยท์ีม่อียูเ่ดมิใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ เพื่อสง่เสรมิศกัยภาพใน 

การเตบิโตของบรษิทัอยา่งยัง่ยนืและการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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 เพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
บรษิทัมุง่เน้นการเพิม่ศกัยภาพ ความสามารถในการท าก าไร และการใชง้านของสนิทรพัยใ์หเ้กดิประโยชน์สงูสดุของโรงพยาบาล 

เครอืขา่ยแหง่ใหมท่ีม่กีารเปิดใหบ้รกิารในช่วงไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา โดยการดแูลคณุภาพการรกัษาพยาบาลใหไ้ดม้าตรฐาน และการให ้

ความร่วมมอืกนัระหวา่งโรงพยาบาลในเครอืขา่ย ทัง้น้ีบรษิทัมกีารแบ่งการบรหิารโรงพยาบาลเครอืขา่ยออกเป็น 6 กลุ่ม ซึง่ 

โรงพยาบาลในแต่ละกลุ่มจะมกีารบรหิารและด าเนินงานรว่มกนั เพื่อใหเ้กดิประโยชน์จากการใชท้รพัยากร และการด าเนินงานทีม่ ี

ประสทิธภิาพมากขึน้ 

 ศนูยแ์ห่งความเป็นเลิศด้านการรกัษาพยาบาล (Centers of Excellence) 
บรษิทัมุง่ม ัน่พฒันาศกัยภาพของศูนยแ์หง่ความเป็นเลศิดา้นการรกัษาพยาบาล (Centers of Excellence) ทัง้ 10 แหง่ ตามคณุภาพ 

มาตรฐานสากล Joint  Commission International (JCI) และการรว่มมอืทางดา้นการแพทยก์บัสถาบนัชัน้น าของโลก ในการยก 

ระดบัมาตรฐานใหท้ดัเทยีมกบัต่างประเทศ 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

วนัที ่ 14 มกราคม 2563 คณุอรรจยา อนิทรประสงค ์ AVP และคุณจติมิา 

รตันธรรม Assistant Director ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ไดร้บัเชญิใหร้่วม งาน 

Finansia Investment Conference จดัโดยบรษิทั หลกัทรพัยฟิ์นนัเซยี 

ไซรสั จ ากดั (มหาชน) ณ โรงแรม โรงแรมเดอะ เซนต ์ รจีสิ กรงุเทพ ไดม้ ี

โอกาสใหข้อ้มลูเกีย่วกบักลยทุธ ์ และแนวโน้มในอนาคตของบรษิทั แก่นกัลง 

ทุนสถาบนัไทยจ านวนรวมกวา่ 14 กองทุน 

 

 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation ไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

 

Finansia Investment Conference 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที ่17 มกราคม 2563 คณุอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP และคุณจติมิา รตันธรรม Assistant Director ดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์ไดร้บัเชญิ
ใหร้่วม งาน Citi-Thailand C-Suite Corporate Day  จดัโดย Citi ณ โรงแรม โรงแรมเดอะ เซนต ์รจีสิ กรงุเทพ เพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบั
พฒันาการ ทีส่ าคญัของบรษิทักลยุทธแ์ละแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัแก่นกัลง  ทุนสถาบนัไทยและต่างประเทศจ านวน 27 สถาบนั 

 

Citi-Thailand C-Suite Corporate Day 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรษิทัจดัประชุมนักวเิคราะห ์ครัง้ที ่1/2563 ในวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 เพื่อน าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัผลประกอบการไตรมาส 4/2562  พรอ้ม
เปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห ์ และนักลงทุนไดท้ราบถงึผลประกอบการล่าสดุ รวมถงึไดม้โีอกาสซกัถามขอ้มลูในดา้นต่างๆ โดยผูบ้รหิารของ
บรษิทัทีเ่ขา้ร่วมงานประกอบดว้ย คณุนฤมล น้อยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ       
นายแพทยช์ยัรตัน์ ปณัฑรุอมัพร ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กลุ่ม 2  และคณุอรรจยา อนิทรประสงค ์ AVP 
ดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์ 
 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 1/2563 

 

 

 

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

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 133,662 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 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 


