
ส าหรับผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ
จ านวน 3,495  ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,692  ล้านบาทหรือร้อยละ 94 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ผลการด าเนินงาน

โดยสรุป มีดังนี้ 

1) รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้จากการด าเนินงานในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2554  มีจ านวน 26,739 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 8,921 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 50 จากช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553   ส่วนใหญ่เกิดจาก 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2554 มีจ านวน 25,694 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 8,165 ล้านบาท

หรือร้อยละ 47 จากช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553 รายได้ค่ารักษาพยาบาลนี้ประกอบด้วย 

 รายได้ค่ารักษาพยาบาลของบริษัท (ไม่นับรวมรายได้ของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาล

เปาโล เมโมเรียล)จ านวน 19,818 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 จากช่วงเก้าเดือนแรกของปี 

2553 โดยรายได้จากคนไข้ชาวไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

11  และรายได้จากคนไข้ชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 14 โดยการเพ่ิมขึ้นในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 

2554 นี้มาจากรายได้จากผู้ป่วยนอกเพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 13  และรายได้จากผู้ป่วยในเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12  

จากช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553 

 การรวมรายได้ของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลจ านวน 5,876 ล้านบาท 

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและอาหารซ่ึงมีจ านวน  719 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 605 ล้านบาทจากช่วงเก้าเดือน

แรกของปี 2553  ส่วนใหญ่เกิดจากการวมรายได้จากการขายสินค้าของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบาราตอรี่ (อ านวย

เภสัช) จ ากัด จ านวน 599 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 4/2553 บริษัท รอยัล บางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จ ากัด ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบาราตอรี่ (อ านวยเภสัช) จ ากัด ผู้ผลิตและ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับยารักษาโรคและวัสดุทางการแพทย์ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกช าระ
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รายได้อื่นรวม 326 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 151 ล้านบาทจากช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553  ส่วนใหญ่เกิดจากรวมรายได้อื่นของเครือ
โรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลจ านวน 81 ล้านบาท และการที่บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่  จ ากัดซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยได้รับค่าสินไหมทดแทนจากน้ าท่วมจ านวน 24 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2554 

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ รวม 15,508 ล้านบาทในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2554  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 55 จากเก้า
เดือนแรกของปี 2553 สาเหตุหลักจากการรวมต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เม
โมเรียล  การเพ่ิมขึ้นตามรายได้ค่ารักษาพยาบาล ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนค่าแพทย์ โดยเฉพาะในส่วนของแพทย์ที่มีความช านาญ
พิเศษเฉพาะทาง และการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะการรับพยาบาลที่จบใหม่เข้าท างานและพยาบาลที่มี
ประสบการณ์เพ่ือเสริมการขยายตัวของธุรกิจ  นอกจากนี้ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ ได้รวมถึงต้นทุนขายของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบา
ราตอรี่ (อ านวยเภสัช) จ ากัดด้วย  ทั้งนี้จากอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้จากการขายสินค้าและอาหารต่ ากว่าอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ เป็นผลให้อัตราก าไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 43.4 ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553  เป็นร้อย
ละ 42.4 ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2554   

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  มีจ านวน 4,784 ล้านบาทในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2554 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 37 จากเก้าเดือนแรกของปี 2553  ส่วน
ใหญ่เกิดจากการรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล   

อย่างไรก็ตามก าไรจากการด าเนินงานก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย (“EBITDA”) ก่อนรายการไม่ปกติ (“Non-
Recurring Items”) เพ่ิมขึ้นจาก 4,301 ล้านบาทใน
เก้าเดือนแรกของปี 2553 เป็น 6,446 ล้านบาท
ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2554  คิดเป็นการเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 50  ในขณะที่อัตราก าไร EBITDA(“EBITDA 
Margin”) ไม่เปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 24.1 ในเก้าเดือน
แรกของปี 2553 และในเก้าเดือนแรกของปี 2554   

3) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย มีจ านวน 1,981 ล้านบาทในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2554 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเ ก้า
เดือนแรกของปี 2553  จากการรวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล 

4) รายการอื่นๆ 

 ดอกเบี้ยรับจ านวน 38 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553 จากการลดลงของเงินลงทุนระยะสั้นในช่วงเก้าเดือนแรก
ของปี 2554 

 เงินปันผลรับจ านวน 102 ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัท โรงพยาบาล บ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 283 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26 จากช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553 จากการเพ่ิมขึ้นของ
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2554 มีจ านวน 262 ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ิมขึ้นเป็น 568 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23 จากช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553 จากการรวมเงินกู้ยืมระยะยาว 

4,278 4,928 5,019 5,511 4,301 6,446

24.1% 24.1%22.9% 22.9% 23.0%22.9%

0
200
400

600
800

1,000
1,200
1,400

1,600
1,800
2,000
2,200
2,400

2,600
2,800
3,000
3,200
3,400

3,600
3,800
4,000
4,200
4,400

4,600
4,800
5,000
5,200
5,400

5,600
5,800
6,000
6,200
6,400

6,600
6,800
7,000

2007 2008 2009 2010 9M10 9M11

0 %

5 %

1 0 %

1 5 %

2 0 %

2 5 %

3 0 %

EBITDA and EBITDA Margin 



จากสถาบันการเงินของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล  

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 1,127 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 632 ล้านบาทในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553 จากการเพ่ิมขึ้นของก าไรก่อนภาษี
นิติบุคคล  

5) รายการไม่ปกติ (“Non-Recurring Items”) 

ในไตรมาส 2/2554 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึก Non-Recurring Items ได้แก่ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนรวมจ านวน 479 

ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จเป็นขั้นๆ (“Step Acquisition”) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการ

รวมธุรกิจ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในเดือนมกราคม 2554  โดยบริษัทต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนที่ถือก่อนหน้าการซื้อหุ้นใหม่โดยใช้มู ลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นในงบก าไรขาดทุน  

บริษัทมีรายการที่จัดว่าเป็น Step Acquisition 2 รายการ ดังนี ้

(1) การลงทุนในบมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ณ สิ้นไตรมาส 1/2554 บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบมจ. ประสิทธิ์พัฒนาจ านวน 455.8 ล้านหุ้น

หรือร้อยละ 19.47 ของทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 1,072.5 ล้านบาท ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของเฮลท์ เน็ตเวิร์คและ

การท าค าเสนอซื้อในไตรมาส 2/2554  บริษัทเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 97.10 ส่งผลให้บริษัทต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนที่ถืออยู่ก่อน

หน้าที่ร้อยละ 19.47 โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ(วันที่ 1 เมษายน 2554)  เป็นผลให้เกิดก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนในบมจ. ประสิทธิ์พัฒนาจ านวน 440 ล้านบาท 

(2) การลงทุนในบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จ ากัด ณ สิ้นไตรมาส 1/2554 บริษัทมีลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จ ากัด 

เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว ต่อมาไตรมาส 2/2554  บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท อุดรพัฒนา (1994) 

จ ากัด จากผู้ถือหุ้นเดิมจ านวนรวม 1,474,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 35.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.91 ของทุนที่ออกและ

เรียกช าระแล้ว ประกอบกับบมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่มีเงินลงทุนในบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จ ากัด ในสัดส่วน

ร้อยละ 10 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัทร้อยละ 9.71 ท าให้บริษัทมีอัตราส่วนการถือหุ้นเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 10 เป็นร้อย

ละ 24.62 และเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนที่ถืออยู่ก่อนหน้าที่ร้อยละ 10 โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่

ซื้อ ซึ่งบริษัทค านวณมูลค่ายุติธรรมให้เท่ากับราคาตามบัญชี ส่งผลให้เกิดก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท อุดร

พัฒนา (1994) จ ากัด จ านวน 39 ล้านบาท และบริษัทได้โอนกลับรายการค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจ านวน 12 ล้านบาท 

จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น หากไม่รวม  Non-Recurring Items ซึ่งได้แก่ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจ านวน 

479 ล้านบาท ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 3,016 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,213 ล้านบาทหรือร้อยละ 67 จากช่ วง

เก้าเดือนแรกของปี 2553 โดยอัตราก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 10.0 ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553  เป็นร้อยละ 11.1 ในเก้าเดือนแรกของ

ปี 2554  และก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นจาก 1.48 บาทในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553 เป็น 2.10 บาทในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2554   

หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 42 

หากรวม  Non-Recurring Items บริษัทและบริษัทย่อยมี

ก าไรสุทธิจ านวน 3,495 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,692 ล้านบาท

หรือร้อยละ 94  จากช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553 โดย

อัตราก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 10.0 ในช่วงเก้าเดือน

แรกของปี 2553   เป็นร้อยละ 12.6 ในช่วงเก้าเดือนแรก

ของปี 2554   และก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นจาก 1.48 

บาทในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553 เป็น 2.44 บาทในช่วง

เก้าเดือนแรกของปี 2554  หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 64 
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สรุปฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 56,821 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 24,624  

ล้านบาท หรือร้อยละ 76 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 10,361 ล้านบาท 

การบันทึกค่าความนิยมจากการเข้าร่วมกิจการจ านวน 9,310 ล้านบาท การเพ่ิมขึ้นที่กล่าวมานี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าร่วมกิจการกับเครือ

โรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่นจ านวน 2,604 ล้านบาท ซึ่ง

ส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัทโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 3,456 ล้านบาท สุทธิด้วยการลดลงของเงิน

ลงทุนระยะยาวอื่น จ านวน 1,072 ล้านบาท จากการเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในบมจ.ประสิทธิ์พัฒนาส่งผลให้บมจ. ประสิทธิ์พัฒนาเป็นบริษัทย่อย 

 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีจ านวน 25,126 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 9,212 ล้านบาท หรือร้อยละ 58 จาก ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2553  ส่วนใหญ่เกิดจากการรวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาล

เปาโล เมโมเรียล จ านวน 5,271 ล้านบาท และการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ านวน 1,403 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนลดลง

จาก 0.7 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็น 0.5 เท่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ส่วนอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนลดลงจาก  0.5 เท่า  ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็น 0.4 เท่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจ านวน 31,695  ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 15,412 ล้านบาท หรือร้อยละ 95 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ส่วนใหญ่

เกิดจากก าไรเบ็ดเสร็จในเก้าเดือนแรกของปี 2554 ประกอบกับการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนรวม 295.2 ล้านหุ้น จ านวน 13,175 ล้านบาท 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจการและการยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบมจ. ประสิทธิ์พัฒนา นอกจากนี้บริษัทได้ออกและจ าหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

เป็นจ านวน 4.1 ล้าน จ านวน 156 ล้านบาท เพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัดให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด สุทธิ ด้วย

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย จากการที่บริษัทเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในบมจ. 

ประสิทธิ์พัฒนา จ านวน 1,680 ล้านบาทและผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานจ านวน 536 

ล้านบาท ซึ่งบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั้งแรก โดยบริษัทเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการ

เปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับก าไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554 

 ทริสเรทติ้งปรับเพ่ิมอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจ ากัด 

(มหาชน) เป็นระดับ A+ จาก A ซึ่งการปรับเพ่ิมอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถที่เพ่ิมขึ้นใน

การรองรับและให้บริการผู้ป่วย ตลอดจนเครือข่ายของบริษัทที่ขยายยิ่งขึ้นหลังการควบรวมกับกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท (PPCL) และกลุ่ม

โรงพยาบาลเปาโล (Paolo) ซึ่งแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554  อันดับเครดิตดังกล่าวยังสะท้อนถึงความเป็นผู้น าธุรกิจของบริษัทในฐานะ

ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ตลอดจนคณะผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มี

ความสามารถและมากประสบการณ์ รวมทั้งบริการที่มีคุณภาพในระดับสูง และเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่ง

ดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการลงทุนในอนาคตของ

บริษัทที่อาจจะใช้เงินทุนจากการกู้ยืม 

 แนวโน้มอันดับเครดิต แนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือคงที่ ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจ ากัด (มหาชน) สะท้อนถึงความคาดหมาย

ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะสามารถคงความเป็นผู้น าในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งตราสัญลักษณ์

โรงพยาบาลที่แข็งแกร่งของบริษัทจะสามารถดึงดูดผู้ป่วยให้มาใช้บริการเพ่ิมขึ้นและคงผลประกอบการที่เข้มแข็งเอาไว้ได้ นอกจากนี้ยังคาดว่า

บริษัทจะรักษาระดับสภาพคล่องให้เพียงพอ โดยการลงทุนหรือการซื้อกิจการใดใดในอนาคต ควรมีการพิจารณา อย่างรอบคอบเพ่ือคงความ

แข็งแกร่งทางการเงินเอาไว้  

 ( นักลงทุนสามารถอ่าน Tris Rating Credit News เพ่ิมเติมได้ที่ Website www. Bangkokhospital.com ภายใต้นักลงทุนสัมพันธ์ ) 

ห น้ า  4  ฉ บั บ ที่  4 / 2 5 5 4  

Rating Update 



 

 

 

 

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) หรือ “BGH” ซึ่งเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมี

สินทรัพย์รวมกว่า 56,820 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 และมีโรงพยาบาลในเครือ 26 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง ในประเทศ

กัมพูชา บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล ทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและคุณภาพในการ

รักษา การวินิจฉัยโรคที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงความพร้อมและศักยภาพในการดูแลรักษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทัดเทียม

มาตรฐานโรงพยาบาลระดับนานาชาติ  

ติดต่อสอบถาม : นักลงทุนสัมพันธ์  

   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 

   2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310  

   Tel  +66(0)2755-1793 

   Email  investor@bangkokhospital.com 
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บริษัทจัดประชุมนักวิเคราะห์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการไตรมาส 3/2554 และ 9 

เดือนแรกของปี 2554 พร้อมเปิดโอกาสให้โอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถึงมีโอกาสซักถาม 

ข้อมูลในด้านต่างๆ โดยผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมงานประกอบด้วยคุณนฤมล น้อยอ่ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน BDMS 

และคุณอรรจยา อินทรประสงค์ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ BDMS ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถหาเอกสาร Presentation 

ในคร้ังนี้ได้ที่ www.bangkokhospital.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ 

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 


