
เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

1. ทรสิเรทติง้ประกาศยนืยนัอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัของบรษิทัทีร่ะดบั AA-  

วนัที่ 25 มกราคม 2560 ทริสเรทติ้งได้ประกาศยืนยนัอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลัก 
ประกนัของบรษิทัที่ระดบั AA- ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “คงที่” โดยอนัดบัเครดิตสะท้อนถึงความเป็นผู้น า 
ของบรษิทัในฐานะผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ รวมถึงเครอืข่ายโรงพยาบาลที ่
กว้างขวางและแข็งแกร่ง ชื่อเสียงของโรงพยาบาลในเครอืข่ายที่เป็นที่ยอมรบั ตลอดจนคณะผู้บริหารและ 
ผูเ้ชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มคีวามสามารถและมากประสบการณ์ การประเมนิยงัพจิารณาถึงผลการด าเนิน 
งานที่ดขีองบริษทั และความเสี่ยงทางด้านการเงนิที่อยู่ในระดบัปานกลาง จากการกระแสเงนิสดที่เพิ่มขึ้น 
สภาพคล่องทีเ่พยีงพอ และการใชห้น้ีสนิในระดบัปานกลาง 
ในช่วงปี 2560-2562 ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะยงัคงผลการด าเนินงานที่ดเีอาไวไ้ด ้โดยปจัจยัการขบัเคลื่อน 
การเติบโตทางธุรกิจมาจากการเติบโตของจ านวนผู้ป่วยและโรงพยาบาลแห่งใหม่ในเครอืข่ายที่เพิม่ขึ้น แม้
อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัอาจไดร้บัแรงกดดนัจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานคงที่ ตลอด 
จนค่าเสื่อมราคาและค่าจดัจ าหน่ายของโรงพยาบาลใหม่ และการที่ BDMS Wellness Clinic อาจจะต้องใช ้
เวลาในการสรา้งรายไดแ้ละท าก าไรตลอดจนเพิม่ประสทิธภิาพระยะหน่ึง อย่างไรกต็าม คาดว่าบรษิทัจะบรหิาร 
คา่ใชจ้า่ยและลดตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อคงอตัราก าไรจากการด าเนินงานไว้  
 

2. BDMS Wellness Clinic  

วนัที่ 28 กนัยายน 2559 คณะกรรมการบรษิทัมีมติจดัตัง้บริษทัย่อย ภายใต้ชื่อ บรษิทั บีดเีอ็มเอส เวลเนส 
คลนิิก จ ากดั มทีุนจดทะเบยีน 6,400 ลา้นบาท เพื่อเขา้ท ารายการซื้อที่ดนิบรเิวณโครงการ ปารค์นายเลศิ เน้ือ
ที่รวมประมาณ 15 ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ อาคาร    
Promenade และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อพฒันาโครงการศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic 
ซึง่จะเปิดใหบ้รกิารในปี 2560 
ทัง้น้ี คา่ใชจ้า่ยของโครงการรวมทัง้สิน้ประมาณ 12,800 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าซือ้ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง
ประมาณ 10,800 ลา้นบาท และงบประมาณลงทุนและปรบัปรงุทรพัยส์นิเพิม่เตมิประมาณ 2,000 ลา้นบาท 
เมื่อวนัที ่ 20 กุมภาพนัธ ์ 2560 บรษิทั บดีเีอม็เอส เวลเนส คลนิิก จ ากดั ไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นที่ดนิและ       
สิง่ปลูกสรา้งโครงการปารค์นายเลศิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว โดยช าระเป็นเงนิจ านวน 2,000 ลา้นบาท ซึ่งเรว็กวา่ 
ก าหนดเดมิในไตรมาส 2/2560 และจะช าระเงนิทีเ่หลอื จ านวน 7,720 ลา้นบาท ภายในวนัที ่ 27 พฤษภาคม 
2560 
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3. การขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ย 

ตัง้แต่ปี 2559 บรษิทัไดม้กีารขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ยดงัน้ี 

 โรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม ่

 

 

 

 

 

 โรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่เดมิ 

ในไตรมาส 1/2559 โรงพยาบาลสริโิรจน์ไดเ้ปิดใหบ้รกิารอาคารใหม่ขนาด 6 ชัน้ รวมพืน้ที่มากกว่า 21,000 ตารางเมตร มจี านวนเตยีง
โครงสรา้งทัง้สิน้ 46 เตยีง เพื่อใหบ้รกิารดา้นศลัยกรรมตกแต่งความงามแก่นกัท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ  

 
4. โรงงานแหง่ใหมข่องบรษิทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั 

เมื่อวนัที ่2 พฤศจกิายน 2559 บรษิทั สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั ไดเ้ปิดโรงงานผลติยาแห่งใหม่ ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสากรรมสนิสาคร บนเน้ือที ่
15 ไร่ เพื่อขยายก าลงัการผลิตยา ทัง้ในรูปแบบของยาเมด็ ยาน ้า ยารูปแบบกึ่งของแขง็ และกลุ่มยาเพนิซิลลิน ด้วยนวตักรรมและ
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ได้มาตรฐานสากล และได้รบัการรบัรองมาตรฐานการผลิตตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ดใีนการผลิตยา ( Good 
Manufacturing Practice: GMP PIC/s) ในขณะทีโ่รงงานเดมิจะผลติวติามนิ และอาหารเสรมิ 

 
5. การเขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั กรงุเทพ เฮลคิอปเตอร ์เซอรว์สิเซส จ ากดั (“BHS”) และการซือ้เฮลคิอปเตอรล์ าใหม ่

ในเดอืนพฤษภาคม 2559 บรษิทั รอยลับางกอก เฮล็ธแ์คร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดซ้ื้อหุน้ที่เหลอืของ BHS ซึ่งใหบ้รกิารเคลื่อนยา้ย
ผูป้่วยฉุกเฉินทางอากาศทัง้ในและต่างประเทศแก่โรงพยาบาลในเครอื รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 42.84 ล้านบาท ส่งผลใหป้จัจุบนับรษิทัและ
บรษิทัยอ่ยถอืหุน้ใน BHS เพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 49 เป็นรอ้ยละ 100 ของทุนช าระแลว้ทัง้หมดของ BHS  
นอกจากน้ี บริษทัได้ซื้อเฮลิคอปเตอร์รุ่น H145 ล าใหม่ ซึ่งสามารถขึ้นลงบนลานจอดเฮลิคอปเตอร์ส่วนใหญ่ได้ นอกจากน้ียงัมกีาร
ออกแบบให้เสยีงเฮลิคอปเตอร์เบาลงเหมาะแก่การบินขึ้นลงในพื้นที่ชุนชน ทัง้น้ีเน่ืองจากเป็นซีรยี์เดยีวกบัเครื่องเดมิ จงึสามารถใช้
นกับนิ ช่าง อะไหล่ และเครื่องมอืพเิศษรว่มกนัได ้ท าใหป้ระหยดัตน้ทุนในการด าเนินงาน 
การเพิม่สดัสว่นการลงทุนใน BHS และการซือ้เฮลคิอปเตอรเ์พิม่น้ี เป็นไปเพื่อรองรบัและสนับสนุนการพฒันาเครอืข่ายโรงพยาบาลหลกั
ใหเ้ป็น “ศูนยก์ารแพทยแ์หง่ความเป็นเลศิ” 
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2559 

ในปี 2559 บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มกี าไรปกตจิ านวน 8,176 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากปี 2558 

ทัง้น้ีหากรวม Non-recurring items จ านวน 206 ลา้นบาท บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกี าไรสุทธจิ านวน 8,386 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จาก

ปี 2558 ผลการด าเนินงานโดยสรปุ มดีงัน้ี 

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 68,844 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5,211 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8 จากปี 2558 สว่นใหญ่เกดิจาก 
 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 65,237 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,997 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 8 จากปี 2558 มสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้

ของจ านวนผูป้่วยนอกและผูป้่วยใน จากการมเีครอืข่ายโรงพยาบาลที่กวา้งขวาง การปรบัปรุงหอ้งพกัผูป้่วยใน และความพรอ้มของ

บุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากน้ียงัมกีารรวมผลประกอบการของ โรงพยาบาลเปาโล รงัสติ ตัง้แต่เดอืน

มกราคม 2559 ประกอบกบัการเพิ่มขึ้นของค่ารกัษาพยาบาลตามอัตราเงินเฟ้อ ความยากของโรคและความซบัซ้อนของการ

รกัษาพยาบาล 

ห น้ า  2  ฉ บั บ ท่ี  1 / 2 5 6 0  

โรงพยาบาล จ านวนเตียงโครงสร้าง เปิดให้บริการ 

โรงพยาบาลเปาโล รงัสิต 150 มกราคม 2559 

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
(เดิมคือโรงพยาบาลเมโย) 

162 มกราคม 2560 



ทัง้น้ีการเตบิโตของรายไดค้า่รกัษาพยาบาลแบ่งเป็นการ
เตบิโตจากโรงพยาบาลเครอืข่ายเดมิประมาณรอ้ยละ 5 
และการเตบิโตจากโรงพยาบาลเครอืข่ายใหม่ประมาณ
ร้อยละ 56 จากปี 2558 ส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโต
ของ โรงพยาบาลเมอืงราช โรงพยาบาลสมติิเวชชลบุร ี
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลสิริโรจน์ 
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โรงพยาบาลรอยัล
พนมเปญ และโรงพยาบาลเปาโล รงัสติ โดยสดัส่วนของ

รายได้ค่ารกัษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเครอืข่ายเดมิต่อเครอืข่ายใหม่เท่ากบัรอ้ยละ 92 ต่อ 8 ขณะที่รายได้ค่ารกัษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลเครอืขา่ยในกรงุเทพและปรมิณฑลเตบิโตรอ้ยละ 6 และโรงพยาบาลเครอืขา่ยในต่างจงัหวดัเตบิโตรอ้ยละ 12 จากปี 2558 
รายไดจ้ากผูป้่วยชาวไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 และรายได้จากผูป้่วยชาวต่างชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 5  จากปี 2558 โดยสดัส่วนรายไดจ้าก
ผูป้ว่ยชาวไทยต่อต่างชาตไิมเ่ปลีย่นแปลงจากเดมิทีร่อ้ยละ 71 ต่อรอ้ยละ 29 ในปี 2558 และในปี 2559 ทัง้น้ีรายไดค้่ารกัษาพยาบาล
ทีเ่พิม่ขึน้ มาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากผูป้่วยนอกรอ้ยละ 11 และการเตบิโตจากรายไดจ้ากผูป้่วยในรอ้ยละ 7 จากปี 2558 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิค้าและอาหาร จ านวน  2,749 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกดิจาก

รายได้ที่เพิม่ขึ้นของ บรษิทั เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอรี่ (อ านวยเภสชั) จ ากดั (“เอ.เอ็น.บี.”) บรษิทั สหแพทย์เภสชั จ ากดั (“สหแพทย์

เภสชั”) และ บรษิทั กรงุเทพ เซฟดรกั จ ากดั (“เซฟดรกั”) 

 รายไดอ้ื่นจ านวน 859 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จากปี 2558 เน่ืองจากในปี 2559 บรษิทัมกีารรบัรูก้ าไรจากการปรบัมูลค่ายุตธิรรม

ของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบรษิทั จ านวน 65 ลา้นบาท  

2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 

ในปี 2559 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคารวมจ านวน 58,921 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5,121 ล้าน

บาท หรอืรอ้ยละ 10 จากปี 2558 

 บรษิทัและบรษิทัย่อย มตี้นทุนค่ารกัษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) รวม 45,277 ล้านบาท ในปี 2559 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากปี 2558 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของค่าแพทย์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบับุคลากรทางการแพทย์ จากการรบั

แพทยใ์หม ่ทัง้แพทย ์full-time และ part-time และจ านวนบุคลากรที่เพิม่ขึน้ เพื่อรองรบัการขยายโรงพยาบาลเครอืข่าย ประกอบกบั

ตน้ทุนขายของ เอ.เอน็.บ ีสหแพทยเ์ภสชั และ เซฟดรกั 

 ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย)  จ านวน 13,644 ล้านบาท ในปี 2559 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จากปี 2558 

สาเหตุหลกัจากคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลากรสนบัสนุน และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอื่นๆ  

 ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 4,804 ล้านบาทในปี 2559 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากปี 2558 จากการปรบัปรุงอาคาร และค่า

เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม่ 

 

ทัง้น้ีบรษิทัและบริษทัย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อน

หกัค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จ าหน่าย (“EBITDA”) เพิม่ขึ้นจาก 14,220 ล้านบาท ในปี

2558 เป็น 14,727 ลา้นบาท ในปี 2559 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

4 อย่างไรก็ตาม EBITDA Margin ลดลงจากร้อยละ 22.3  

ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 21.4 ในปี 2559 
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 

EBITDA & EBITDA margin 



 3. รายการอื่นๆ 
 สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม จ านวน 1,370 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 111 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9 จากปี 2558 

โดยส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมน้ี ส่วนใหญ่เกดิจากส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์
จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 868 ลา้นบาท และจากบรษิทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 435 ลา้นบาท  

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิลดลงเป็น 881 ลา้นบาท ในปี 2559  หรอืลดลงรอ้ยละ 22 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน มสีาเหตุหลกัมาจาก  
(1) การท าสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้กบัสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึง  ส าหรบัหุน้กู ้จ านวน 4,000 ลา้นบาท โดยเปลีย่นจากอตัรา 
ดอกเบีย้ลอยตวั เป็นอตัราดอกเบี้ยคงที ่ ท าใหบ้รษิทัสามารถประหยดัดอกเบีย้ในไตรมาส 2/2559 (2) การปรบัสมมตฐิานในการ 
ค านวณมลูคา่หุน้กูแ้ปลงสภาพทีค่าดว่าจะไถ่ถอน ใหส้อดคลอ้งกบัราคาหุน้ของบรษิทั 

  ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจ านวน  1,922 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 1,895 ลา้นบาท ในปี 2558 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ 
ก าไรก่อนภาษนิีตบิุคคล สทุธดิว้ยสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในทรพัยส์นิ 

 
4. รายการไมป่กต ิ(Non-recurring items) 

 ในปี 2559 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยบนัทกึ Non-recurring items จ านวน 209 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากก าไรจากการขายเงนิลงทุน 
ในบรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 206 ลา้นบาท (ก่อนหกัภาษเีงนิได)้ 

 ในปี 2558 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยบนัทกึ Non-Recurring Items ไดแ้ก่ก าไรจากการปรบัมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุน จ านวน 209 
ลา้นบาท จากการเขา้ซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดของ บรษิทั ก. วสุพล จ ากดั (โรงพยาบาลเมอืงราช)  

 
จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทและ
บรษิทัย่อยมกี าไรปกตจิ านวน 8,178 ล้านบาท เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 5 จากปี 2558 ส่งผลให้อตัราก าไรปกติลดลง
จากร้อยละ 12.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 11.9 ในปี 
2559 ขณะที่ก าไรปกติต่อหุน้ เท่ากบั 0.53 บาทต่อหุ้น 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากปี 2558 
 

หากรวม Non-recurring items บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรสทุธจิ านวน 8,386 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากปี 2558 ส่งผลใหอ้ตัราก าไร
ปกตลิดลงจากรอ้ยละ 12.6 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 12.2% ในปี 2559 ขณะที่ก าไรปกตติ่อหุ้น เท่ากบั 0.54 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 
จากปี 2558 

ทัง้น้ี บริษทัมกีารปรบัปรุงก าไรสุทธใินงบการเงินรวม ปี 2558 เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท และปรบัปรุงก าไรสะสมลดลง 1,177 ล้านบาท
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชโีดยการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาปฏบิตั ิและการแก้ไขงบการเงนิปี 2558 
(รายละเอยีดเพิม่เตมิในหมายเหตุประกอบงบขอ้ 3 และ 4)  

ห น้ า  4  ฉ บั บ ท่ี  1 / 2 5 6 0  

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 

สรุปฐานะการเงิน 

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

สนิทรพัยร์วม 106,939 102,335 4% 

หน้ีสนิรวม 48,635 47,338 3% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 58,305 54,997 6% 



งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม 106,939 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 4 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 สว่นใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ3,214 ล้านบาท เพื่อรองรบัการขยาย
โรงพยาบาลเครอืขา่ยเดมิ เช่น การขยายโรงพยาบาลกรงุเทพ ส านกังานใหญ่ เพื่อยกระดบัใหเ้ป็น “ศูนยก์ารแพทยแ์ห่งความเป็นเลศิ” และ
โรงพยาบาลเครอืขา่ยใหม ่ไดแ้ก่ โรงพยาบาลกรงุเทพสรุาษฎร ์ประกอบกบัการขยายโรงงานของสหแพทยเ์ภสชั ประกอบกบัการจ่ายค่ามดั
จ าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งของโครงการปารค์นายเลศิ 1,080 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10 ของค่าที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งของโครงการสุทธดิว้ยการ
ลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,312 ลา้นบาท 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 48,635 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  ส่วน
ใหญ่เกดิจากการออกหุน้กู้ในระหว่างงวด จ านวน 3,000 ล้านบาท การเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิสุทธ ิ 1,503 ล้าน
บาท สทุธดิว้ยการไถ่ถอนหุน้กู้ในระหว่างงวด จ านวน 1,000 ล้านบาท และการลดลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสุทธ ิ1,741 
ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 58,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2558 ส่วนใหญ่เกดิจากก าไรในปี 2559 สุทธดิว้ยเงนิปนัผลจ่าย 5,575 ล้านบาท และผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

บญัชแีละจากการแกไ้ขงบการเงนิปีก่อน 1,177 ลา้นบาท  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์และอตัราผลตอบแทนผู้ถือ

หุ้น ใน ปี  2559  ลดลง เล็ก น้ อยจาก ปี  2558  จากผล

ประกอบการโรงพยาบาลใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายฐาน

ผู้ป่วย จึงมีอัตราการท าก าไรต ่ ากว่าโรงพยาบาลเดิมของ

บรษิทั 

ในท านองเดียวกัน อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วน

สภาพคล่องหมนุเรว็ลดลงเลก็น้อยจากปี 2558  

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่และระยะเวลาช าระหน้ีเฉลี่ยลดลงจาก 

37.8 วนั และ 40.8 วนั ในปี 2558 เป็น 35.4 วนั และ 37.7 

วนั ในปี 2559 ขณะที่ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ยเพิม่ขึ้นจาก 

10.5 วนั ในปี 2558 เป็น 11.1 วนั ในปี 2559 ตามล าดบั 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 12.5 

เท่าในปี 2558 เป็น 16.7 เท่าในปี 2559 เน่ืองจากบรษิทัมี

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีล่ดลง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหน้ีสินส่วนที่มีภาระ

ดอกเบี้ยต่อทุนไม่เปลี่ยนแปลงจาก 0.5 เท่า ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และมี

อตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อทุนเพิม่ขึน้จาก 

0.4 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  เป็น 0.5 เท่า ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2559นอกจากน้ีอตัราส่วนหน้ีสนิส่วนที่มภีาระ

ดอกเบี้ยสุทธติ่อ EBITDA เพิม่ขึ้นจาก 1.7 เท่า ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2558  เป็น 1.9 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2559 ปี 2558 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 7.8 8.0 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  15.1 15.7 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  0.7 0.9 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.6 0.8 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  35.4 37.8 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 11.1 10.5 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 37.7 40.8 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 16.7 12.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.5 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.5 0.4 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 1.9 1.7 

หมายเหตุ: - ไมร่วม Non-recurring items 

             - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 

             - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จ่าย 

  - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต 

 ความต้องการการรกัษาพยาบาลท่ีเพ่ิมขึน้ 

ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาวยงัสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จากการมปีระชากรผูสู้งอายุเพิม่สูงขึน้ การเพิม่ขึน้ของรายไดต้่อ
หวัของประชากร โดยเฉพาะในพืน้ที่ต่างจงัหวดั การที่ประชาชนใหค้วามส าคญักบัการรกัษาสุขภาพเพื่ออายุที่ยนืยาวอย่างมคีุณภาพ 
นอกจากน้ียงัมปีจัจยัเชิงบวกจากความต้องการการรกัษาพยาบาลของผูป้่วยต่างชาตทิี่เขา้มารบับรกิารรกัษาสุขภาพในไทย (Medical 
Tourism)  จากความคุม้คา่ของราคาคา่รกัษาพยาบาลและคณุภาพการรกัษาพยาบาลทีด่ ี

ปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีเป็นปจัจยัสนับสนุนกลยุทธข์องบรษิทัในการขยายเครอืข่ายโรงพยาบาล การสรา้งศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นเวชศาสตร์
ชะลอวยัและการฟ้ืนฟูสุขภาพ  BDMS Wellness Clinic และการเพิม่ศกัยภาพการรกัษาพยาบาลทัง้ในระดบัทุตยิภูมแิละระดบัตตยิภูมิ
ใหส้ามารถรกัษาโรคทีม่คีวามซบัซอ้นไดม้ากยิง่ขึน้ โดยทมีแพทยท์ีม่คีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เครื่องมอืแพทยท์ี่ทนัสมยั และบุคลากร
ทีม่ปีระสบการณ์และความพรอ้มในการรองรบัความตอ้งการการรกัษาพยาบาลที่เพิม่ขึน้ 

 การด าเนินงานในอนาคต 

การมีโรงพยาบาลเครือข่าย ที่ครอบคลุมผู้ป่วยในหลายระดบัทัว่ทุกภูมิภาค ภายใต้แบรนด์ที่หลากหลาย เป็นปจัจยัส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง รองรบัความต้องการการรกัษาพยาบาลที่เพิม่ขึ้นในอนาคต ทัง้น้ีบรษิทัมกีารวางแนวในการ
ด าเนินงานในอนาคตทีส่ าคญัดงัน้ี 

ศนูยแ์ห่งความเป็นเลิศด้านการรกัษาพยาบาล (Centers of Excellence) 

บรษิทัมุ่งเน้นการยกระดบัโรงพยาบาลแม่ข่าย(Hub Hospitals) 9 แห่ง ใหเ้ป็นศูนยแ์ห่งความเป็นเลศิดา้นการรกัษาพยาบาล (Centers 
of Excellence) ไดแ้ก่ (1) โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านักงานใหญ่ (2) โรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ (3) โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์ 
(4) โรงพยาบาลพญาไท 2 (5) โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา (6) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต (7) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ (8) 
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร และ (9) โรงพยาบาลรอยลั พนมเปญ ด้วยการมุ่งมัน่พฒันาศกัยภาพในแต่ละโรงพยาบาลในเครอืข่าย ตาม
คุณภาพมาตรฐานสากล Joint  Commission International (JCI) และการร่วมมอืทางด้านการแพทย์กบัสถาบนัชัน้น าของโลก ในการ
ยกระดบัมาตรฐานใหท้ดัเทยีมกบัต่างประเทศโดยบรษิทัไดร้่วมมอืกบัสถาบนัทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกหลายแหง่ อาทิ 

1) ดา้นโรคมะเรง็ (Cancer) : The University of Texas MD Anderson Cancer Center 

2) ดา้นอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน (Trauma) : Hannover Medical School  

3) ดา้นศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส ์(Orthopedics) และกระดกูสนัหลงั (Spines) : Missouri Orthopaedic Institute  

4) ดา้นโรคทางสมองและระบบประสาท (Neurosciences) : Neurosurgical Institute at Cedars-Sinai Medical Center  

5) ดา้นโรคหวัใจและหลอดเลอืด (Heart Disease / Cardiovascular): Oregon Health & Science University (OHSU)  

 

BDMS Wellness Clinic 

BDMS Wellness Clinic เป็นผูใ้ห้บรกิารดา้นเวชศาสตร์ชะลอวยัและการฟ้ืนฟูสุขภาพครบวงจรรายแรกในภูมภิาคในเอเชีย มุ่งดูแลให้
ผูใ้ชบ้รกิารมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงในองคร์วมทัง้ดา้นร่างกายและจติใจ รวมถงึมอีายุยนืยาว (Longevity) ซึ่งไดร้บัความสนใจเพิม่มากขึน้ทัว่
โลกในช่วงหลายปีทีผ่า่นมา อกีทัง้มผีูป้ระกอบการน้อยรายในโลกที่ใหบ้รกิารในลกัษณะดงักล่าว การสรา้งศูนยค์วามเป็นเลศิในดา้นเวช
ศาสตรช์ะลอวยัและการฟ้ืนฟูสขุภาพ สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิทัที่จะพฒันาขดีความสามารถในการใหบ้รกิาร โดยมุ่งเน้นการขยาย
ธุรกิจ เพื่อใหค้รอบคลุมการบรกิารทางการแพทยแ์บบครบวงจรทัง้ในดา้นการรกัษาพยาบาล ด้านเภสชักรรม ด้านการตรวจวเิคราะห์
ดว้ยเทคโนโลยกีารแพทย ์และดา้นการดแูลรกัษาสขุภาพ  
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การเพิม่ศกัยภาพโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ 

ตัง้แต่ต้นปี 2560 บรษิทัได้เปิดใหบ้รกิารโรงพยาบาลเปาโล เกษตร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดบัทุติยภูม ิและมศีกัยภาพในการเตบิโตสูง 
นับเป็นโรงพยาบาลในเครอืแห่งที่ 44 นอกจากน้ีบริษทัมแีผนเพิ่มโรงพยาบาลเครือข่ายในต่างจงัหวดั อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพสุ
ราษฎร ์และโรงพยาบาลกรงุเทพเชยีงราย 

ทัง้น้ีเพื่อลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานและความเสี่ยงทางการเงินของโรงพยาบาลใหม่ดงักล่าว บริษัทจึงวางแผนทยอยเปิด
โรงพยาบาลเป็นเฟส โดยจะปรบัเพิม่จ านวนเตยีงตามความตอ้งการการรกัษาพยาบาล 

ในช่วงทีผ่า่นมา บรษิทัไดม้กีารเพิม่โรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง บรษิทัจงึมุ่งเน้นการเพิม่ศกัยภาพ และความสามารถใน
การท าก าไรใหแ้ก่โรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม ่การดแูลคณุภาพการรกัษาพยาบาลใหไ้ดม้าตรฐาน และการใหค้วามร่วมมอืกนัระหว่าง
โรงพยาบาลในเครอืขา่ย เพื่อใหก้ารรกัษาพยาบาลทีม่คีุณภาพ และมปีระสทิธภิาพ 

 

การขยายธรุกิจทีเ่กีย่วข้องกบัการรกัษาพยาบาล 

รายไดจ้ากธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาล คดิเป็นร้อยละ 4 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2559 บรษิทัคาดว่า
รายไดจ้ากธรุกจิเกีย่วขอ้งกบัการรกัษาพยาบาล อาท ิหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยแ์ละshare services (บรษิทั เนชัน่แนลเฮลท์แคร ์ซสิ
เทม็ส ์จ ากดั) ธุรกิจยา (เอ.เอ็น.บี และ สหแพทยเ์ภสชั ) และรา้นขายยา (เซฟดรกั) จะเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของความ
ต้องการการรกัษาพยาบาลในอนาคต ประกอบกบัการขยายก าลงัการผลิตของบรษิทัในเครอืเพื่อรองรบัความต้องการที่เพิม่ขึ้น และ
เสรมิสรา้งการบรกิารดา้นการรกัษาพยาบาลที่ครบวงจร นับเป็นการเสรมิศกัยภาพการเตบิโตของรายไดจ้ากการด าเนินงานของบรษิทั 
และเสรมิสรา้งโอกาสในการเพิม่อตัราการท าก าไรในอนาคต 

 

แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บรษิทัจะด าเนินงานดว้ยความระมดัระวงัและปรบักลยุทธ์เพื่อรกัษาผลการด าเนินงานและเสรมิสร้างความยัง่ยนืให้กบัธุรกิจตามแนว
ทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ควบคูไ่ปกบัการตอบแทนและดแูลสงัคมไทย บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการจดัท ามาตรฐานการใหบ้รกิารต่างๆ 
เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทัไดม้อบสุขภาพที่ดใีหแ้ก่ผูป้่วย ปฎิบตัติามมาตรฐานความปลอดภยัและคุณภาพการรกัษาพยาบาลในระดบัสากล 
มตีวัชี้วดัและควบคุมคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านการรบัรองคุณภาพการรกัษาพยาบาลในหลายระดบัครอบคลุมทัง้เครอืข่าย 
อาทิ JCI, Advanced HA และ HA นอกจากน้ีบรษิทัร่วมกบัมูลนิธเิวชดุสติฯ จดักจิกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง มกีจิกรรมออกหน่วย
ตรวจสุขภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสเป็นประจ าทุกเดือน “โครงการจิตอาสา” เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ร่วม
ช่วยเหลอืสงัคมผา่นกจิกรรมต่างๆ เพราะบรษิทัมุง่ม ัน่ทีจ่ะเป็นองคก์รทีเ่ตบิโตเคยีงคูก่บัสงัคมไทยยัง่ยนืตลอดไป  
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ในวนัที่ 12 มกราคม 2560 บริษัทหลักทรพัย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) 
จัดงาน BLS Thai Corporate Day ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 
กรุ ง เทพ และได้ เ รียน เชิญคุณนฤมล น้อยอ ่ า  ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านการเงิน และทีมนักลงทุนสมัพนัธ์  ร่วมบรรยายภายใต้หวัข้อ 
“Toward Thailand 4.0” ให้แก่นักลงทุนสถาบนั 24 ท่าน ที่สนใจเข้าฟงัได ้
เขา้ใจถงึกลยทุธแ์ละแผนงานในอนาคตของบรษิทั  

BLS Thai Corporate Day 

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

ในวนัที ่13 ธนัวาคม 2559 คณุวษิณุ อศัเวศน์ ประธานคณะ 
ผู้บริหาร กลุ่ม 7.2 และทีมนักลงทุนสัมพันธ์ได้ต้อนรับ 
นักลงทุน สถาบนั 18 ท่าน เพื่อเขา้เยีย่มชมโรงงานแห่งใหม ่
ซึ่ ง ตั ้ง อยู่ ที่ นิ ตมอุ ตสาหกรรมสินสาคร  ของบริษัท 
สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั โดยโรงงานแห่งใหม่น้ีสามารถขยาย 
ก าลงัการผลิตยาได้ถึง 4 เท่าของโรงงานแห่งเก่า สามารถ 
ผลิตยาทั ้ง ในรูป แบบของยาเม็ด ยาน ้ า  ยารูปแบบ 
กึ่งของแข็ง และกลุ่มยาเพนิซิลลิน ด้วยนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัไดม้าตรฐานสากล  

 

 

 

เยีย่มชมโรงงานแห่งใหม่ของบริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั  
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ในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทั หลักทรพัย์ เจพีมอร์แกน 
จ ากัด ได้จ ัดงาน Thailand CEO-CFO Conference ที่โรงแรม  
แกรนด์ ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพ ซึ่งได้มีการเรียนเชิญ CEO 
และ CFO จากบริษัทชัน้น าของประเทศไทย และนักลงทุนที่มี
ชื่อเสยีงจากทัว่โลกมากมาย 

ในการน้ี คณุนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าที่บรหิารดา้นการเงนิ 
และทีมนักลงทุนสมัพนัธ์ ได้เข้าร่วมงานเพื่อพบปะนักลงทุนทัง้
ไทยและต่างประเทศ 17 ท่าน และเป็นโอกาสอนัดีในการสร้าง
ความเขา้ใจถงึกลยทุธแ์ละแผนงานในอนาคตของบรษิทั 

 

 

 

 

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันที่  8 กุมภาพันธ์  2560 กลุ่มธนาคารทิสโก้  ได้จ ัดสัมมนาใหญ่ประจ าปี  TISCO Wealth Investment Forum ครัง้ที่  12 
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เรียนเชิญนายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ-การแพทย์ ร่วมบรรยายมุมมองต่ออุตสาหกรรม Healthcare ในประเทศไทย และกลยุทธ์ของบริษทั 
ใหแ้ก่นกัลงทุนรายยอ่ยกวา่ 300 ท่าน 

 

Tisco Wealth Investment Forum คร้ังท่ี 12 

J.P. Morgan Thailand CEO-CFO Conference 
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ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้ร ับรางวัล The Best Managed Company Award for Thailand 2016—Large Capitalization 
จากนิตยสาร Asiamoney ที่ โรงแรม Conrad ฮ่องกง ซึ่ งมีการวัดผลจากคะแนนโหวตจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทัว่ โลก 
โดยประเมินจากการ เพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งตลาด การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรม ผลการด าเนินงาน ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร 
และธรรมาภบิาลของบรษิทั 

ในการน้ี บรษิทัยงัไดร้บัรางวลัอนัดบัที ่2 ดา้น The Best for Investor Relations for Thailand 2016 จากนิตยสาร Asiamoney อกีดว้ย 

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 
 

บรษิทัจดัประชุมนักวเิคราะห ์ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัที่ 8 มนีาคม 2560 เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 4/2559 และ ปี 
2559 พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุดรวมถึงได้มีโอกาสซักถามข้อมูล ในด้านต่างๆ 
โดยผู้บริหารของบริษัทที่ เข้าร่วมงานประกอบด้วยนายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -การแพทย์ คุณนฤมล น้อยอ ่ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน แพทย์หญิงปรมาภรณ์ 
ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบ้รหิาร  กลุ่ม 1 และคณุอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP, Investor Relations 

 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหาเอกสาร PresentationและWebcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 1/2560 

รางวลัแห่งความภาคภมิูใจ 

The Best Managed Company Award for Thailand 2016-Large Capitalization 
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บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรอื “BDMS” ซึง่เป็นชื่อยอ่หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถอืไดว้า่เป็นกลุ่มธรุกจิ

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมี

สนิทรพัยร์วมกวา่ 106,939  ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2559 ปจัจบุนัมโีรงพยาบาลในเครอื 42 แหง่ในประเทศไทย 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 


