
เหตุการณ์ที่ส าคัญในไตรมาส 2 ปี 2557 

1.  การขยายโรงพยาบาลเครือข่าย 

 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 และเป็นโรงพยาบาลในเครือ

แห่งที่ 32 โดยเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีเตียงโครงสร้างทั้งสิ้น 185 เตียง ในระยะแรกจะเริ่มเปิด

ให้บริการ 36 เตียง เพ่ือรองรับผู้ป่วยชาวไทย และชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงใน

ภาคเหนือ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน  

 โรงพยาบาลสนามจันทร์ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ บริษัท 

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จ ากัด และอนุมัติให้บริษัทดังกล่าวเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด 

(Entire Business Transfer) ของบริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จ ากัด โดยจะจ่ายช าระค่าโอนกิจการเป็น

เงินสดจ านวนประมาณ 3,655 ล้านบาท พร้อมรับโอนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมถึงหุ้นทั้งหมดที่บริษัท

โรงพยาบาลสนามจันทร์ จ ากัด ถืออยู่ใน บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จ ากัด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนใน

จังหวัดนครปฐม และ บริษัท ก. วสุพล จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเมืองราช โรงพยาบาลเอกชน

ในจังหวัดราชบุรี ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 44.5 และร้อยละ 25 ตามล าดับ และทรัพย์สินของโรงพยาบาล

เมืองเพชร ธนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยคาดว่ากระบวนการรับโอนกิจการ

ทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 

2.  มติอนุมัติประชุมวิสามัญ วันที่ 5 สิงหาคม  2557 

ผ ู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติในเรื่องส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่าการเสนอขายจ านวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 

หรือในเงินสกุลอื่นในจ านวนเทียบเท่า มีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  

 ยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทและการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) จ านวน 1,549.1 ล้านหุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 และลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 154.9 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 1,704.0 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,549.1 ล้านบาท  
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ผลการด าเนินงาน 6 เดือนปี 2557 



 

 อนุมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 100.7 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,549.1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,649.8 ล้าน

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 1,006.9 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง

สภาพ จ านวนไม่เกิน 542.2 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 464.7 ล้านหุ้น 

โดย 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 232.4 ล้านหุ้นเพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ 2) จัดสรร

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 232.4 ล้านหุ้นเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนตาม 1) และ/หรือ 2) รวมกันแล้วจะไม่เกินร้อยละ 1.5 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท หรือคิดเป็นจ านวนทั้งสิ้นไม่

เกิน 232.4 ล้านหุ้น 

 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน ปี 2557 

ส าหรับผลการด าเนินงาน 6 เดือน ประจ าปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 3,576 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 จากครึ่ง

ปีแรกของปี 2556 หากรวม Non-Recurring Items ซึ่งได้แก่ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนรวมจ านวน 148 ล้านบาท ใน

คร่ึงปีแรกของปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 จากคร่ึงปีแรกของปี 2556 ผลการด าเนินงานโดยสรุป มีดังนี้ 

1.  รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงานรวมจ านวน 27,204 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,747 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากครึ่งปีแรกของปี 2556 ส่วนใหญ่

เกิดจาก 

 รายได้ค่ารักษาพยาบาล จ านวน 26,078 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,523 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากครึ่งปีแรกของปี 2556  มีสาเหตุหลัก

จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจากการมีเครือข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวาง ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของค่า

รักษาพยาบาลตามอัตราเงินเฟ้อและการเพ่ิมขึ้นของความซับซ้อนของโรค การขยายเครือข่ายกิจการโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาล

กรุงเทพพิษณุโลก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 รวมไปถึงการขยายจ านวนเตียงในการให้บริการคนไข้และการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน 

การเพ่ิมขึ้นของการส่งต่อคนไข้จากทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเครือข่าย และความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และ

ผู้เชี่ยวชาญ  

รายได้จากคนไข้ชาวไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 และรายได้จากคนไข้ชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 จากครึ่งปีแรกของปี 2556 ส่งผลให้

สัดส่วนรายได้จากคนไข้ชาวไทยต่อชาวต่างชาติเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่ร้อยละ 71 ต่อร้อยละ 29 ในครึ่งปีแรกของปี 2556   เป็นที่ร้อย

ละ 72 ต่อร้อยละ 28 ในครึ่งปีแรกของปี 2557 โดยรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นนี้มาจากรายได้จากผู้ป่วยนอกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 

และรายได้จากผู้ป่วยในเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 จากคร่ึงปีแรกของปี 2556  

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและอาหาร จ านวน  853 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 37 จากครึ่งปีแรกของปี 2556 มีสาเหตุหลักจากรายได้ที่

เพ่ิมขึ้นจากการขายสินค้าของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบาราตอรี่ (อ านวยเภสัช) จ ากัด และการรวมผลประกอบการกับบริษัท สหแพทย์

เภสัช จ ากัด ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556 

 รายได้อื่นจ านวน 272 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากคร่ึงปีแรกของปี 2556  

ห น้ า  2  ฉ บั บ ที่  3 / 2 5 5 7  

 

รายได้ค่ารักษาพยาบาล 



ห น้ า  3  ฉ บั บ ที่  3 / 2 5 5 7  

 2.  ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคาจ านวน 22,763 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้น 2,111 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จากคร่ึงปีแรกของปี 2556  

 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) รวม 17,401 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรก

ของปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากคร่ึงปีแรกของปี 2556 ต้นทุนการให้บริการส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ค่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยต้นทุนการให้บริการเพ่ิมสูงขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้น 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร(รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย)  จ านวน 5,363 ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จาก

ครึ่งปีแรกของปี 2556 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายพนักงานสนับสนุนที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นในอัตรา

เดียวกันกับการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการด าเนินงานรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (“EBITDA”) 

เพ่ิมขึ้นจาก 5,350 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556  เป็น 6,171 ล้านบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2557 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ขณะที่อัตรา

ก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 21.9 ในครึ่งปีแรกของปี 2556   เป็นร้อยละ 22.7 ในคร่ึงปีแรกของปี 2557  
3.  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 1,731 ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 จากคร่ึงปีแรกของปี 2556 จากการ 
ปรับปรุงอาคาร และการรวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก  

4.  รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 487 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากครึ่งปีแรกของปี 2556  โดยส่วน

แบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน BH จ านวน 305 ล้านบาท และจาก RAM 

จ านวน 170 ล้านบาท  

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเป็น 453 ล้านบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2557 หรือลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1 จากคร่ึงปีแรกของปี 2556 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน  777 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 666 ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

ก าไรก่อนภาษีนิติบุคคล  

5.  รายการไม่ปกติ (“Non-Recurring Items”) 

ในไตรมาส 2/2556 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึก Non-Recurring Items จ านวน 148 ล้านบาท จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
ในบริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 61 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด จ านวน 87 
ล้านบาท 

EBITDA & EBITDA margin 
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จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น หากไม่รวม 
Non-Recurring Items บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไร
สุทธิจ านวน 3,576 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 429 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 14 จากครึ่งปีแรกของปี 2556 ส่งผลให้
อัตราก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.9 ในครึ่งปีแรก
ของปี 2556  เป็นร้อยละ 13.1 ในครึ่งปีแรกของปี 
2557 ขณะที่ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ 0.23 บาท
ต่อหุ้น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 จากคร่ึงปีแรกของปี 2556 

หากรวม Non-Recurring Items บริษัทและบริษัทย่อย
มีก าไรสุทธิจ านวน 3,576 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 281 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 9 จากครึ่งปีแรกของปี 2556 อย่างไรก็ตามอัตราก าไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 13.5 ในครึ่งปีแรกของปี 2556  เป็นร้อยละ 
13.1 ในครึ่งปีแรกของปี 2557 ขณะที่ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ 0.23 บาทในคร่ึงปีแรกของปี 2557 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 จากครึ่งปีแรก
ของปี 2556  

 

 

 

 

 

 
 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 78,406 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,007 

ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ จ านวน 2,149 

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของอาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือ

ทางการแพทย์ระหว่างติดตั้งส าหรับโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 

โรงพยาบาล รอยัล พนมเปญ และโรงพยาบาลกรุงเทพ ไชน่าทาวน์ ประกอบกับการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ส าหรับโรงพยาบาล

เครือข่าย รวมจ านวน 3,837 ล้านบาท สุทธิด้วยค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด 

อย่างไรก็ตาม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจ านวน 849 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วน

ใหญ่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ การไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างงวด และการจ่ายเงินปันผล ขณะที่สินค้าคงเหลือ ลดลงจ านวน 

100 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  เกิดจากในช่วงต้นปี 2557 มีการส ารองสินค้าคงเหลือของธุรกิจที่

เก่ียวเน่ืองกับการรักษาพยาบาล เพ่ือรองรับการให้บริการ 

 

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จ านวน 35,034 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,278 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จาก ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556  ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นสุทธิ จ านวน 997 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวจาก

สถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นสุทธิ จ านวน 2,629 ล้านบาท และการไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างงวดจ านวน 2,970 ล้านบาท  

สรุปฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) มิ.ย. 57 ธ.ค. 56 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์รวม 78,406  76,399  3% 

หนี้สินรวม 35,034 33,755  4% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 43,373 42,644  2% 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จ านวน 43,373 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 729 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรเบ็ดเสร็จในครึ่งปีแรกของปี 2557 สุทธิด้วยเงินปันผลจ่ายจ านวน 3,098 ล้านบาท 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือ

หุ้นในครึ่งปีแรกของปี 2557 เพ่ิมขึ้นจากครึ่งปีแรกของปี 

2556 ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนสภาพคล่อง

หมุนเร็วลดลงจากครึ่งปีแรกของปี 2556 เนื่องจากหนี้สิน

หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นรวม 1,735 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก

การเพ่ิมขึ้นของเงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจึงเพ่ิมขึ้นจาก 35.9 วัน ในครึ่งปีแรก

ของปี 2556   เป็น 36.7 วัน ในครึ่งปีแรกของปี 2557 จาก

การเติบโตของลูกค้าประกันสุขภาพ 

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนนโยบายทาง

การเงินที่แข็งแกร่ง โดยอัตราความสามารถในการช าระ

ดอกเบี้ย เพ่ิมขึ้นจาก 11.7 เท่าในครึ่งปีแรกของปี 2556   
เป็น 13.6  เท่าในครึ่งปีแรกของปี 2557 อัตราส่วนหนี้สินรวม

ต่อทุนไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.5 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ

ต่อทุน เพ่ิมขึ้นจาก 0.4 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  เป็น 

0.5 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 นอกจากนี้อัตราส่วน

หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ลดลงเล็กน้อยจาก 1.7 เท่า ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 เป็น 1.6 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยยังคงด าเนินนโยบายการ

จัดการและควบคุมโครงสร้างทางการเงินที่รัดกุม เป็นไปตาม

เงื่อนไขการกู้ยืมของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินและ

หุ้นกู้ โดยรักษาอัตราส่วนทางการเงิน และสภาพคล่องใน

ระดับที่เหมาะสม  

ไม่รวม Non-Recurring Items 

หมายเหตุ: - การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ค านวณจาก 360 วัน 

              - อัตราความสามารถในการช าระดอกเบี้ย = EBITDA /ดอกเบี้ยจ่าย 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

6 เดือน 

2557 

6 เดือน 

2556 

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  8.4 9.1 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  15.8 16.8 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อัตราส่วนสภาพคล่อง  0.9 0.8 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  0.8 0.7 

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)    

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  35.4 32.7 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 9.3 11.2 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย 41.7 43.1 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)    

อัตราความสามารถในการช าระดอกเบี้ย 11.4 12.6 

 มิ.ย. 57 ธ.ค. 56 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.5 0.5 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.4 0.4 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA 1.7 1.5 
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บริษัทจัดประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เพ่ือน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการไตรมาส 2/2557 และ 6
เดือน ปี 2557 พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถึงได้มีโอกาสซักถามข้อมูลในด้านต่างๆ 
โดยผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์ และประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ คุณนฤมล น้อยอ่ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
และคุณอรรจยา อินทรประสงค์ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์  
 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในคร้ังนี้ได้ที่ www.bangkokhospital.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ 

ประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 3/2557 

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ ์

 

 

 

 

 

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

โรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมี

สินทรัพย์รวมกว่า 78,406 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 32 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง ในประเทศ

กัมพูชา บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล ทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและคุณภาพในการ

รักษา การวินิจฉัยโรคที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงความพร้อมและศักยภาพในการดูแลรักษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทัดเทียมมาตรฐาน

โรงพยาบาลระดับนานาชาติ  

ติดต่อสอบถาม : นักลงทุนสัมพันธ์  

   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 

   2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310  

   Tel  +66(0)2755-1793 Email  investor@bangkokhospital.com 


