
เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

1. การขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ย 

โรงพยาบาลเปาโล รงัสติ เปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่27 มกราคม 2559 และเป็นโรงพยาบาลใน
เครอืแหง่ที ่ 43 โดยเป็นโรงพยาบาลระดบัทุตยิภูม ิ รองรบัผูป้่วยระดบักลางในพืน้ทีร่งัสติ มเีตยีงโครงสรา้ง
ทัง้สิน้ 150 เตยีง ในระยะแรกเริม่เปิดใหบ้รกิาร 59 เตยีง มบีรกิารทางการแพทยท์ี่หลากหลายและได้
มาตรฐาน อาท ิแผนกกุมารเวชกรรม แผนกสตูนิรเีวช แผนกกลา้มเน้ือกระดูกและขอ้ เป็นต้น 

 

2. การขยายโรงพยาบาลสริโิรจน์ 
ในไตรมาส 1/2559 โรงพยาบาลสริโิรจน์ไดเ้ปิดใหบ้รกิารอาคารใหมข่นาด 6 ชัน้ รวมพืน้ทีม่ากกว่า 21,000 
ตารางเมตร มจี านวนเตยีงโครงสรา้งทัง้สิน้ 46 เตยีง เพื่อใหบ้รกิารดา้นศลัยกรรมตกแต่งความงามแก่
นกัท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ  

 

3. การเขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั กรงุเทพ เฮลคิอปเตอร ์เซอรว์สิเซส จ ากดั (“BHS”) 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใินวนัที ่ 27 เมษายน 2559 ให ้ บรษิทัยอ่ย เขา้ซือ้หุน้ของ BHS ซึง่ใหบ้รกิาร
เคลื่อนยา้ยผูป้ว่ยฉุกเฉินทางอากาศทัง้ในและต่างประเทศแก่โรงพยาบาลในเครอื และใหบ้รกิารเช่าเหมาล าแก่
บุคคลทัว่ไป จ านวนรวม 5,100,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 51 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของ BHS ในราคาหุน้ละ 
8.40 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 42.84 ลา้นบาท ซึง่จะท าใหบ้รษิทั และบรษิทัยอ่ยถอืหุน้ใน BHS เพิม่ขึน้จาก
เดมิรอ้ยละ 49 เป็นรอ้ยละ 100 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของ BHS การเพิม่สดัส่วนการลงทุนในครัง้น้ี ท าให้
บรษิทัมคีวามคล่องตวัในการขยายการลงทุน พรอ้มรองรบัและสนบัสนุนการพฒันาเครอืขา่ยโรงพยาบาลหลกั
ใหเ้ป็น “ศูนยก์ารแพทยแ์หง่ความเป็นเลศิ”  

 

4. การเขา้ท าสญัญาเช่าเครื่องบนิรุน่ ATR72 จากบรษิทั การบนิกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใินวนัที ่27 เมษายน 2559 ใหบ้รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย เขา้ท าสญัญาเช่าเครื่องบนิรุน่ 
ATR72 จากบรษิทั การบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นอากาศยานในการ
เคลื่อนยา้ยและรกัษาผูป้่วยของโรงพยาบาลในเครอื เสรมิศกัยภาพในการรกัษาและเคลื่อนยา้ยผูป้ว่ย 
ผูต้ดิตาม ทมีแพทยแ์ละพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญ ทางอากาศ ดว้ยความรวดเรว็ทัง้ในและต่างประเทศ อยา่งมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดย สญัญามรีะยะเวลา 3 ปี รวมเป็นมลูค่ารายการตามสญัญาเท่ากบั 432 ลา้นบาท 
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ผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2559 



 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2559 

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2559 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยก าไรสทุธจิ านวน 2,406 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 117 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 

5 จากไตรมาส 1/2558 ผลการด าเนินงานโดยสรปุ มดีงัน้ี 

1.  รายไดจ้ากการด าเนินงาน 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 17,297 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,549 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10 จากไตรมาส 1/2558 สว่นใหญ่เกดิจาก 
 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 16,406 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,561 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 11 
จากไตรมาส 1/2558 มสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ 
ของจ านวนผูป้่วยนอกและผูป้่วยในจากการมเีครอื
ขา่ยโรงพยาบาลที่กวา้งขวาง ประกอบกบัการ 
ปรบัปรงุหอ้งพกัผูป้ว่ยในเพื่อรองรบัความตอ้งการ
ของคนไข ้  และการเพิม่ขึน้ของการสง่ต่อคนไข ้
จากทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาลเครอืข่าย  
นอกจากน้ียงัมกีารรวมผลประกอบการของ  
โรงพยาบาลเปาโล รงัสติ ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2559 ทัง้น้ีการเตบิโตของรายไดค้า่รกัษาพยาบาลแบ่งเป็นการเตบิโตจาก 
โรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่เดมิประมาณรอ้ยละ 7 จากไตรมาส 1/2558 และโรงพยาบาลเครอืข่ายแหง่ใหมเ่ตบิโตประมาณรอ้ยละ 4 
สว่นโรงพยาบาลเครอืขา่ยในกรงุเทพและปรมิณฑลเตบิโตประมาณรอ้ยละ 7 จากไตรมาส 1/2558 และโรงพยาบาลเครอืขา่ยใน 
ต่างจงัหวดัเตบิโตประมาณรอ้ยละ 15 จากไตรมาส 1/2558  
สว่นรายไดจ้ากคนไขช้าวไทย เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 11 และรายไดจ้ากคนไขช้าวต่างชาตเิพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 9 จากไตรมาส 
1/2558 และมสีดัสว่นรายไดจ้ากคนไขช้าวไทยต่อชาวต่างชาตไิมเ่ปลีย่นแปลงจากเดมิ ทีร่อ้ยละ 69 ต่อรอ้ยละ 31 ในไตรมาส 
1/2558 และในไตรมาส 1/2559 โดยรายไดค้า่รกัษาพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้น้ีมาจากรายไดจ้ากผูป้ว่ยนอกเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 12 
และรายไดจ้ากผูป้ว่ยในเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 8 จากไตรมาส 1/2558  

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร จ านวน  727 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 จากไตรมาส 1/2558 ทัง้น้ีรายไดจ้ากการจ าหน่าย 
สนิคา้และอาหาร สว่นใหญ่เกดิจากรายไดข้องบรษิทั เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอรี ่ (อ านวยเภสชั) จ ากดั บรษิทัสหแพทยเ์ภสชั จ ากดั 
และบรษิทั  เซฟดรกั เซน็เตอร ์ จ ากดั (“Save Drug”) ทัง้น้ีในไตรมาส 1/2558 บรษิทัไดม้กีารบนัทกึรวมรายไดข้อง Save Drug 
ตัง้แต่รวมกจิการในเดอืน พฤศจกิายน 2557 ถงึ มนีาคม 2558 รวม 5 เดอืน ในขณะที่ในไตรมาส 1/2559 บนัทกึรายไดข้อง Save 
Drug จ านวน 3 เดอืน ทัง้น้ีหากไมร่วมรายไดข้อง Save Drug รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และอาหารจะเตบิโตประมาณรอ้ยละ 26 
จากไตรมาส 1/2558 นอกจากน้ีในไตรมาส 4/2558 บรษิทัไดท้ าการขายเงนิลงทุนในบรษิทั โซเดก็ซโ์ซ่ เฮล็ธแคร ์ ซพัพอรท์ 
เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จ ากดั จงึท าใหใ้นไตรมาส 1/2559 ไมม่รีายไดจ้ากบรษิทัดงักล่าว 

 รายไดอ้ื่นจ านวน 164 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 18 จากไตรมาส 1/2558 เน่ืองจากในไตรมาส 1/2558 บรษิทัยอ่ยไดร้บัคนืภาษ ี
จากกรมสรรพากร จ านวน 57 ลา้นบาท  

2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 1/2559 บริษัทและบริษัทย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและคา่เส่ือมราคารวมจ านวน 14,372 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,445 
ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากไตรมาส 1/2558 

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มตีน้ทุนคา่รกัษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) รวม 11,061 ลา้นบาทในไตรมาส 
1/2559 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 จากไตรมาส 1/2558 สาเหตุหลกัจากค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบับุคลากรทางการแพทยเ์พิม่ขึน้จากจ านวนของ 
บุคลากรที่เพิม่ขึน้ การรบัแพทยใ์หมท่ัง้แพทย ์full-time และ part-time รองรบัการขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ย  
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร(รวมค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย)  จ านวน 3,311 ล้านบาทในไตรมาส 1/2559 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 จากไตร

มาส 1/2558 สาเหตุหลกัจากคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลากรสนบัสนุน และการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทัว่ไป 

 

ทัง้น้ีบริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหัก

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

(“EBITDA”) เพิ่มขึ้นจาก 3,464 ล้านบาทในไตรมาส 1/2557   
เป็น 3,871 ล้านบาทในไตรมาส 1/2558 หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 12 
ขณะที่อตัราก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) ลดลงจากร้อยละ 

24.7 ในไตรมาส 1/.2557 เป็นรอ้ยละ 24.6 ในไตรมาส 1/2558 

 

3.  คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 
ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 1,152 ล้านบาทในไตรมาส 1/2559 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากไตรมาส 1/2558 มสีาเหตุหลกัจาก

การรวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม่ 
 

4.  รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน  337 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 14 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 4 จากไตรมาส 1/2558 โดยส่วน

แบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมน้ี ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด 

(มหาชน) จ านวน 234 ลา้นบาท และบรษิทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 96 ลา้นบาท  

 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจ านวน 213 ล้านบาทในไตรมาส 1/2559 ลดลงร้อยละ 21 จากไตรมาส 1/2558 มสีาเหตุหลกัมาจากการปรบั

สมมตฐิานในการค านวณมลูคา่หุน้กูแ้ปลงสภาพทีค่าดวา่จะไถ่ถอน ใหส้อดคลอ้งกบัราคาหุน้ของบรษิทัซึ่งปจัจุบนัสูงกว่าราคาไถ่ถอน

ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

  ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจ านวน  563 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 522 ล้านบาทในไตรมาส 1/2558 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไร

ก่อนภาษนิีตบิุคคล 

 

 

 

 

 

จากผลการด าเนินงานทีก่ล่าวมาขา้งตน้ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรสทุธจิ านวน 2,406 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 117 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5 จาก

ไตรมาส 1/2558 อย่างไรก็ตามบรษิทัมอีตัราก าไรสุทธลิดลงจากร้อยละ 14.5 ในไตรมาส 1/2558 เป็นร้อยละ 13.9 ในไตรมาส 1/2559 

ขณะทีก่ าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานเท่ากบั 0.16 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากไตรมาส 1/2558  
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ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 

EBITDA & EBITDA margin 
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งบการเงนิรวมของบริษทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559 บริษทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวม 103,498 ล้านบาท  เพิม่ขึ้น

เลก็น้อย จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559 จ านวน 44,797 ล้านบาท ลดลง 1,363 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3 จาก ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  ส่วนใหญ่เกดิจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จ านวน 540 ล้านบาท และการลดลงของเงนิกู้ระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงนิ จ านวน 396 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิทั ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559 จ านวน 58,701 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2,526 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 4 จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2558 สว่นใหญ่เกดิจากก าไรเบด็เสรจ็ในไตรมาส 1/2559 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยใ์น

ไตรมาส 1/2559 ลดลงเลก็น้อยจากไตรมาส 1/2558 เป็น

ผลจากการลงทุนในสินทรพัย์ถาวรสุทธิ เพื่อรองรบัการ

สร้างและขยายโรงพยาบาลเครอืข่ายแห่งใหม่ ในท านอง

เดียวกนั อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในไตรมาส 1/2559 

ลดลงจากไตรมาส 1/2558 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของก าไร

สะสม และส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาที่ดนิของบรษิทัย่อย 

8 แหง่ โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ  

อตัราส่วนสภาพคล่อง และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็

ลดลงเลก็น้อยจากไตรมาส 1/2558 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย

เพิม่ขึ้นจาก 38.4  วนั ในไตรมาส 1/2558 เป็น 36.8 วนั 

ในไตรมาส 1/2559  

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเพิม่ขึ้นจาก 14.3 

เท่าในไตรมาส 1/2558 เป็น 19.1 เท่าในไตรมาส 1/2559  

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน และ

อตัราส่วนหน้ีสนิสุทธิต่อไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.5 เท่า และ 

0.4 เท่า ตามล าดบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ ณ 

วันที่ 31 มีนาคม 2559 และอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ 

EBITDA ลดลงจาก 1.7 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

เป็น 1.5 เท่า ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559  

สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) มี.ค. 59 ธ.ค. 58 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 103,498 102,335 1% 

หน้ีสนิรวม 44,797 46,160 (3)% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 58,701 56,175 4% 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ไตรมาส 

1/2559 

ไตรมาส 

1/2558 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 9.4 9.8 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  17.5 19.1 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  1.0 1.1 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.9 1.0 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  36.8 38.4 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 10.1 9.5 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 38.0 37.7 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 19.1 14.3 

 มี.ค. 59 ธ.ค. 58 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.5 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.4 0.4 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 1.5 1.7 

หมายเหตุ: - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 

             - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จา่ย 

 - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
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ในวนัที ่ 3-4 มนีาคม 2559 นายแพทยช์าตร ี ดวงเนตร 

กรรมการรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตัิ

การ-การแพทย ์ คณุนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการ 

เงนิ  คณุอรรจยา อนิทรประสงค ์ AVP ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ และ  

คณุชามา เทพชาตร ี Senior Investor Relations รว่มกบับรษิทั 

หลกัทรพัย ์ ไดวา จ ากดั ร่วมงาน Daiwa Investment Conference 

ทีโ่ตเกีย่ว ประเทศญี่ปุน่ ในครัง้น้ีบรษิทัไดม้โีอกาสพบปะนักลงทุน18 

กองทุน เพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการทีส่ าคญัของบรษิทั และธรุกจิ 

การรกัษาพยาบาลในประเทศไทย  

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

ในวนัที ่ 11 มนีาคม 2559 คุณนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าที ่ บรหิารดา้นการเงนิ  

คณุอรรจยา อนิทรประสงค ์ AVP ดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์ และคุณชามา เทพชาตร ี Senior 

Investor Relations ไดเ้ขา้รว่ม CLSA Asean Forum 2016 จดัโดย บรษิทั หลกัทรพัย ์     

ซ ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั ณ โรงแรม แกรนด ์ ไฮแอท เอราวณั 
เพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบักลยทุธแ์ละแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัแก่นักลงทุนสถาบนัทีส่นใจ 

Daiwa Investment Conference 

CLSA Asean Forum 



ห น้ า 6  ฉ บั บ ท่ี  2 / 2 5 5 9  

ในวนัที ่ 25 มนีาคม 2559 นกัลงทุนสมัพนัธ ์ และผูบ้รหิารระดบัสงูของโรงพยาบาลกรงุเทพภูเกต็ โรงพยาบาลสริโิรจน์ 

และโรงพยาบาลดบีุก ตอ้นรบันักลงทุนสถาบนัทีส่นใจ เพื่อเขา้เยีย่มชมโรงพยาบาลเครอืขา่ยในจงัหวดัภูเกต็ เริม่จากโรงพยาบาลกรงุเทพ 

ภูเกต็ซึง่เป็นโรงพยาบาลแมข่า่ยของภาคใต ้ โรงพยาบาลภูเกต็ ซึง่ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัในการพฒันากระบวนการตรวจวนิิจฉยัโรค 

ต่างๆ เพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรอืชะลออุบตักิารณ์ของโรคในอนาคต โดยในการเยีย่มชมครัง้น้ี ไดม้โีอกาสพานกัลงทุนเขา้ชมศูนยต์รวจ 

วเิคราะหแ์ละเสรมิสรา้ง ศกัยภาพทางสมอง  (Bra in  Hea l th  Ins t i t u te) ซึง่เป็นศูนยท์ีม่ศีกัยภาพในการตรวจวเิคราะห ์

และเสรมิสรา้งศกัยภาพทางสมอง ทีส่ามารถประเมนิภาวะความเสีย่งต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม พรอ้มใหค้ าแนะน าและออกแบบการใช ้

ชวีติประจ าวนัของแต่ละบุคคลเพื่อลด ความเสีย่งดงักล่าว 
 

ต่อมาไดเ้ขา้เยีย่มชมสถาบนัศลัยกรรมตกแต่งความ

งามภูเกต็ (Phuket Plastic Surgery Institute) 

ซึง่เปิดใหบ้รกิารทีอ่าคารใหมข่องโรงพยาบาล 

สริโิรจน์ มจี านวนเตยีงโครง สรา้งทัง้สิน้ 46 เตยีง  

บนพืน้ทีม่ากกวา่ 21,000 ตารางเมตร เพื่อให ้

บรกิารดา้นศลัยกรรมตกแต่งความงามแก่นักท่อง 

เทีย่วเชงิสขุภาพ พรอ้มดว้ยเครื่องมอืทีท่นัสมยั 

 

และไดม้โีอกาสพานักลงทุนเขา้เยีย่มชม 

โรงพยาบาลดบีุก โรงพยาบาลระดบัทุตยิภูม ิ

ขนาด 100 เตยีง ซึง่เป็นโรงพยาบาลเครอืขา่ย 

แหง่ที ่ 3 ในภูเกต็ โดยโรงพยาบาลดบีุกมกีลุ่ม 

เป้าหมายคอืผูป้่วยระดบักลาง ในจงัหวดัภูเกต็ 

 

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

เยีย่มชมโรงพยาบาลเครือข่ายในจงัหวดัภเูกต็ 
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บรษิทัจดัประชุมนักวเิคราะห์ ครัง้ที่ 2/2559 ในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2559 เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 1/2559 
พรอ้มเปิดโอกาสใหน้ักวเิคราะห ์และนักลงทุนไดท้ราบถงึผลประกอบการล่าสุด รวมถงึไดม้โีอกาสซกัถามขอ้มูลในดา้นต่างๆ โดยผูบ้รหิาร
ของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มงานประกอบดว้ยนายแพทยช์าตร ีดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าที่ปฏบิตักิาร-
การแพทย ์คณุนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ และคณุอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 2/2559 

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

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

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมี

สนิทรพัยร์วมกวา่ 103,498 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 ปจัจบุนัมโีรงพยาบาลในเครอื 41 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 


