
เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

1. ทรสิเรทติง้ประกาศยนืยนัอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัของบรษิทัทีร่ะดบั AA-  

ในเดอืนสงิหาคม 2558 ทรสิเรทติง้ไดท้ า annual review กจิการของบรษิทั และในวนัที่ 27 ตุลาคม 2558 ทรสิ

เรทติง้ไดป้ระกาศยนืยนัอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของบรษิทัที่ระดบั AA- ดว้ย

แนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงที่” โดยอนัดบัเครดิตสะท้อนถึงความเป็นผู้น าของบรษิทัในฐานะผู้ประกอบการ

โรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ รวมถึงเครอืข่ายที่แขง็แกร่ง ผลการด าเนินงานที่ดแีละสถานะ

ทางการเงินที่เข้มแข็ง ตลอดจนคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีความสามารถและมาก

ประสบการณ์ 

 

2. บรษิทัไดร้บัคะแนนระดบั “ดมีาก” จากการส ารวจการก ากบัดแูลกจิการ 
บริษัทได้ร ับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

ประจ าปี 2558 ในระดบั“ดมีาก” จากการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการ ของ

บรษิทัจดทะเบยีน โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

3. โรงพยาบาลกรงุเทพเชยีงใหมไ่ดร้บัการรบัรองคณุภาพระดบัสากล จาก Joint Commission International 
(JCI) 
เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2558 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ไดผ้่านการรบัรองมาตรฐานระดบัสากล จาก JCI 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในดา้นความปลอดภยัและคุณภาพ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 15 จาก 42 โรงพยาบาล

ของบรษิทัทีไ่ดร้บั JCI 

4. การเขา้ซือ้กจิการทัง้หมดของบรษิทั ก.วสพุล จ ากดั (โรงพยาบาลเมอืงราช) 
เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2558 บรษิทั โรงพยาบาลกรุงเทพเมอืงราช จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดเ้ข้าซื้อและรบั

โอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท ก.วสุพล จ ากัด (โรงพยาบาลเมืองราช) 

โรงพยาบาลเอกชนขนาด 125 เตยีง ในจงัหวดัราชบุร ีโดยไดช้ าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด จ านวน 1,427 ล้าน

บาท พรอ้มรบัโอนหน้ีสนิทัง้หมดไมเ่กนิ 47 ลา้นบาท 
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ผลการด าเนินงาน 9 เดือน ปี 2558 



ผลการด าเนินงาน 9 เดือน ปี 2558 

มกี าไรสุทธจิ านวน 5,659 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้น้ีหากรวม Non-Recurring Items จ านวน 209 

ล้านบาทใน 9 เดอืนแรกของปี 2558 และ 89 ล้านบาทใน 9 เดอืนแรกของปี 2557 บรษิทัและบรษิทัย่อย มกี าไรสุทธจิ านวน 5,868 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวม จ านวน 46,804 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5,201 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13 
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกดิจาก 
 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 44,306 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,396 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

มสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูป้ว่ยนอกและผูป้่วยในจากการมเีครอืขา่ยโรงพยาบาลทีก่วา้งขวาง การขยายเครอืขา่ยกจิ 
การโรงพยาบาล รวมไปถงึการขยายจ านวนเตยีงในการใหบ้รกิารคนไขแ้ละการปรบัปรงุหอ้งพกัผูป้ว่ยใน การเพิม่ขึน้ของการสง่ต่อ 
คนไขจ้ากทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาลเครอืขา่ยและความพรอ้มของบุคลากรทางการแพทยแ์ละผูเ้ชีย่วชาญ 
ทัง้น้ีการเตบิโตของรายไดค้า่รกัษาพยาบาลแบ่งเป็นการเตบิโตจากโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่เดมิรอ้ยละ 5 จากงวดเดยีวกนัของ 
ปีก่อน และการเตบิโตที่เหลอืมาจากโรงพยาบาลเครอืข่ายแหง่ใหม ่ ขณะทีร่ายไดค้่ารกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลเครอืขา่ยในกรงุ 
เทพและปรมิณฑลเตบิโตรอ้ยละ 7 และโรงพยาบาลเครอืข่ายในต่างจงัหวดัเตบิโตรอ้ยละ 17 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
รายไดจ้ากคนไขช้าวไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 และรายไดจ้ากคนไขช้าวต่างชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สง่ผลให ้
สดัสว่นรายไดจ้ากคนไขช้าวไทยต่อชาวต่างชาตเิปลี่ยนแปลงจากเดมิรอ้ยละ 72 ต่อรอ้ยละ 28 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2557 เป็นรอ้ย 
ละ 71 ต่อรอ้ยละ 29 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2558 โดยรายไดค้า่รกัษาพยาบาลที่เพิม่ขึน้น้ีมาจากรายไดจ้ากผูป้่วย นอกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
11 และรายไดจ้ากผูป้่วยในเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร จ านวน  1,949 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 53 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน มสีาเหตุหลกัจาก 
การรวมผลประกอบการของ Save Drug 

 รายไดอ้ื่นจ านวน 549 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 32 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เกดิจากการขอคนืภาษเีงนิไดข้องบรษิทั 
โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย จากกรมสรรพากร จ านวน 57 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2558 

 
2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานและคา่เสื่อมราคาจ านวน 39,710 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4,849 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 

14 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มตี้นทุนคา่รกัษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) รวม 30,190 ลา้นบาท ใน 9 
เดอืนแรกของปี 2558 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของคา่เสื่อมราคาและคา่ตดั 
จ าหน่ายจากการขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ย และการรวมตน้ทุนขายจาก Save Drug 
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย)  จ านวน 9,520 ลา้นบาท ใน 9 เดอืนแรกของปี 2558  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
15 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของคา่ซ่อมแซมและบ ารงุรกัษา คา่ใชจ้า่ยทางดา้นการตลาด 
และคา่ใช้จา่ยในการบรหิารอื่นๆ 

 คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 3,223 ลา้นบาทใน 9 เดอืนแรกของปี 2558 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
จากการปรบัปรงุอาคาร และคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทัง้น้ีบริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) 

เพิ่มขึน้จาก 9,383 ล้านบาท ใน 9 เดือนแรกของปี 2557 เป็น 10,317 ล้านบาท ใน 9 เดือนแรกของปี 2558  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ขณะท่ี 

EBITDA Margin ลดลงจากร้อยละ 22.6 ใน 9 เดือนแรกของปี 2557 เป็นร้อยละ 22.0 ใน 9 เดือนแรกของปี 2558 

3.  รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 966 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 211 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 28 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  

โดยสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมน้ี ส่วนใหญ่เกดิจากส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน BH จ านวน 639 ล้านบาท และจาก 

RAM จ านวน 294 ลา้นบาท  

 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิเพิม่ขึน้เป็น 850 ล้านบาทใน 9 เดอืนแรกของปี 2558 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จาก

การออกหุน้กู้แปลงสภาพ การเพิม่ขึ้นของค่าใช้จ่ายทางการเงนิของหุน้กู้จ านวน 4,000 ล้านบาท ที่บรษิทัไดอ้อกในปี 2557 และมี

การท าสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ของหุน้กู้ดงักล่าว โดยบรษิทัไดบ้นัทกึการประหยดัดอกเบี้ยไปแล้วในงวดก่อน 

  ภาษเีงนิได้นิติบุคคลจ านวน  1,357 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 1,235 ล้านบาท ใน 9 เดอืนแรกของปี 2557 มสีาเหตุหลกัมาจากการ

เพิม่ขึน้ของก าไรก่อนภาษนิีตบิุคคล ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษ ีและการสิน้สุดลงของ

สทิธแิละประโยชน์ดา้นการส่งเสรมิการลงทุนของ บรษิทั สหแพทย์เภสชั จ ากดัซึ่งเป็นบรษิทัย่อย จากคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ลงทุน 

4. รายการไมป่กต ิ(“Non-Recurring Items”) 

 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึ Non-Recurring Items ไดแ้ก่ก าไรจากการปรบัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 

จ านวน 209 ลา้นบาท จากการเขา้ซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั ก. วสพุล จ ากดั ซึง่เดมิบรษิทัยอ่ยถอืหุน้อยู ่รอ้ยละ 25.8  

 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2557 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยบนัทกึ Non-Recurring Items จ านวน 89 ลา้นบาท ดงัน้ี 

1) รายไดอ้ื่น: ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิทีย่งัไมไ่ดใ้ชเ้พื่อการด าเนินงาน จ านวน 95 ลา้นบาท 

2) ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของการลงทุนใน Royal Rattanak Medical Services Co., Ltd. (“RRH”) จ านวน 91 

ล้านบาท โดยบริษัทได้พิจารณาหยุดการด าเนินงานของ RRH และโอนกิจการไปยงัโรงพยาบาลรอยลัพนมเปญ ซึ่งเป็น

โรงพยาบาลในเครอืขา่ยแหง่ใหมใ่นประเทศกมัพชูา 
3) ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม: ก าไรจากเงนิลงทุนใน RAM ซึ่ง RAM ไดร้บัเงนิปนัผลจากการที่บรษิทั โรงพยาบาล

สนามจนัทร ์จ ากดั จา่ยคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ สบืเน่ืองจากการโอนกจิการทัง้หมด จ านวน 85 ลา้นบาท 
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EBITDA & EBITDA margin 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการด าเนินงานทีก่ล่าวมาขา้งต้น บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธจิ านวน 5,659 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากงวดเดยีวกนัของปี
ก่อน อยา่งไรกต็ามอตัราก าไรสทุธลิดลงจากรอ้ยละ 13.0 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2557  เป็นรอ้ยละ 12.1 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2558 ขณะที่
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานเท่ากบั 0.37 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จาก 9 เดอืนแรกของปี 2557 

หากรวม Non-Recurring Items บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธจิ านวน 5,868 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 จาก 9 เดอืนแรกของปี 2557 
อยา่งไรกต็ามอตัราก าไรสทุธลิดลงจากรอ้ยละ 13.2 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2557 เป็นรอ้ยละ 12.5 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2558 ขณะที่ก าไร
ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานเท่ากบั 0.38 บาท ใน 9 เดอืนแรกของปี 2558 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7จาก 9 เดอืนแรกของปี 2557 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 96,051 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
3 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 โดยที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้สุทธ ิ2,205 ล้านบาท จากการซื้อที่ดนิและเครื่องมอืทางการแพทย์
ส าหรบัโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่เดมิและโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม ่เช่น โรงพยาบาลสมติเิวช ชลบุร ีโรงพยาบาลเมอืงราช และอาคาร
ระหวา่งก่อสรา้งส าหรบัโรงพยาบาลสริโิรจน์ และคา่ความนิยมเพิม่ขึน้ 931 ลา้นบาท จากการโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั ก. วสุพล จ ากดั 
สทุธดิว้ยการลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราว 1,723 ลา้นบาท 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 จ านวน 44,528 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  
เน่ืองจากการออกหุน้กูไ้มม่หีลกัประกนั จ านวน 2,000 ลา้นบาท สทุธดิว้ยการไถ่ถอนหุน้กูใ้นระหว่างงวด จ านวน 2,500 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 จ านวน 51,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2557 สว่นใหญ่เกดิจากก าไรเบด็เสรจ็ ใน 9 เดอืนแรกของปี 2558 สทุธดิว้ยเงนิปนัผลจา่ยจ านวน 3,563 ลา้นบาท 
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ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 

สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) ก.ย. 58 ธ.ค. 57 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 96,051 93,370 3% 

หน้ีสนิรวม 44,528 44,372 0% 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 51,523 48,998 5% 
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อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์และอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้
ใน 9 เดอืนแรกของปี 2558 ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
เป็นผลจากการลงทุนในสินทรพัย์ถาวรสุทธิ เพื่อรองรบัการ
สรา้งและขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม ่ขณะที่อตัราส่วน
สภาพคล่อง และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจาก 9 
เดอืนแรกของปี 2557 จากการลดลงของสนิทรพัย์หมุนเวยีน 
เน่ืองจากในไตรมาสที่ 3/2557 บริษัทมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้มีการ
น าไปลงทุนเพื่อขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ยอยา่งต่อเน่ือง 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 34.0 วนั ใน 9 
เดอืนแรกของปี 2557   เป็น 35.9 วนั ใน 9 เดอืนแรกของปี 
2558 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลงจาก 13.6 เท่าใน 
9 เดอืนแรกของปี 2557 เป็น 12.1 เท่าใน 9 เดอืนแรกของปี 
2558  แต่สูงกว่าเงื่อนไขที่สถาบนัการเงินที่ให้กู้ก าหนดไว้ที ่
4.0 เท่า บริษัทและบริษทัย่อยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน ไม่
เปลี่ยนแปลงที่ 0.6 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2558 ขณะที่อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน 
ลดลงเล็กน้อยจาก 0.6 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  เป็น 
0.5 เท่า ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 และมีอตัราส่วนหน้ีสิน
สุทธิต่อ EBITDA ลดลงจาก 2.2 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2557 เป็น 2.0  เท่า ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558  

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงด าเนินนโยบายการจดัการและ

ควบคุมโครงสร้างทางการเงนิที่รดักุม เป็นไปตามเงื่อนไขการ

กู้ยมืของเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู้ โดยรกัษา

อตัราสว่นทางการเงนิ และสภาพคล่องในระดบัทีเ่หมาะสม 

หมายเหตุ: - ไมร่วม Non-Recurring Items 

              - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 

              - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จ่าย 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

9 เดือน 

2558  

9 เดือน 

2557 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 8.0 8.8 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  15.7 17.3 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  0.9 1.2 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.8 1.2 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  35.9 34.0 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 10.0 9.1 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 39.7 39.4 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 12.1 13.6 

 ก.ย. 58 ธ.ค. 57 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.6 0.6 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.5 0.6 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 2.0 2.2 
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BDMS จดัประชุมนกัวเิคราะห ์ครัง้ที ่4/2558 ในวนัที ่27 กนัยายน 2558 เพื่อน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 3/2558 และ 9
เดอืน ปี 2558 พรอ้มเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห ์และนักลงทุนไดท้ราบถงึผลประกอบการล่าสุด รวมถงึไดม้โีอกาสซกัถามขอ้มูลในดา้นต่างๆ 
ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มงานประกอบดว้ยนายแพทยป์ราเสรฐิ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบ้รหิาร และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
พรอ้มดว้ยนายแพทยช์าตร ีดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าที่ปฏบิตักิาร -การแพทย ์ประธานคณะ
ผูบ้รหิารศูนยก์ารแพทยก์รงุเทพ และประธานคณะผูบ้รหิารอาวุโส กลุ่ม 6 คุณนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าที่บรหิารดา้นการเงนิ และคุณ
อรรจยา อนิทรประสงค ์ผูอ้ านวยการฝา่ยการเงนิ ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้ นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 3/2558 

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 

 

ในวนัที ่ 18 กนัยายน 2558 สมาคมนกัวเิคราะหก์ารลงทุน (IAA) รว่มกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จดังาน IAA 2015 Investment 
Analysts Conference มหกรรมวเิคราะหก์ารลงทุน และไดเ้รยีนเชญินายแพทยช์าตร ีดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และ
ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร-การแพทย ์ ประธานคณะผูบ้รหิารศูนยก์ารแพทยก์รงุเทพ และประธานคณะผูบ้รหิารอาวโุส กลุ่ม 6 รว่มบรรยาย
เกีย่วกบัอุตสาหกรรมการแพทย ์โดยเฉพาะธรุกจิโรงพยาบาล รวมถึงการวางแผนธุรกิจของ BDMS แก่ผูจ้ดัการกองทุนและนกัลงทุนทีส่นใจ
เขา้ฟงัที ่ณ  หอประชุม ศาสตราจารยส์งัเวยีน อนิทรวชิยั ชัน้ 3 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

IAA 2015 Investment Analysts Conference 

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 4/2558 
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บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรอื “BDMS” ซึง่เป็นชื่อยอ่หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถอืไดว้า่เป็นกลุ่มธรุกจิ

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมี

สนิทรพัยร์วมกวา่ 96,051 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2558 ปจัจบุนัมโีรงพยาบาลในเครอื 40 แห่งในประเทศไทย และ 2 แหง่ ในประเทศ

กมัพชูา บรษิทัไดมุ้ง่ม ัน่พฒันาเพื่อยกระดบัคณุภาพในการรกัษาพยาบาล ทัง้ทางดา้นเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยัและคณุภาพในการ

รกัษา การวนิิจฉยัโรคทีเ่ป็นมาตรฐานสากล 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 

 

 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงนิธนาคารมอบรางวลั SET Awards ซึง่จดัขึน้อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี โดยแบง่
รางวลัออกเป็น 5 หมวด ในปีน้ี BDMS ไดร้บั 1 รางวลัไดแ้ก่ รางวลัดเีด่นดา้นนักลงทุนสมัพนัธ์ ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนทีม่ ีMarket Capital-
ization สงูกวา่ 100,000 ลา้นบาท  

รางวลัน้ีเป็นรางวลัที่พจิารณาคดัเลอืกบรษิทัจดทะเบยีนดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์ จากการส ารวจความพงึพอใจของนกัวเิคราะหแ์ละนักลงทุน  
ดา้นคณุภาพของขอ้มลู คณุลกัษณะของผูบ้รหิารและทมีงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ์ 

รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 

SET AWARDS 2015 


