
เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

1. การขายเงนิลงทุนบางสว่นในบรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) (“BH”) 

วนัที ่28 เมษายน 2560 บรษิทัไดข้ายเงนิลงทุนใน BH จ านวน 25,189,494 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ย
ละ 3.45 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแล้วของ BH ใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนัทีไ่มม่คีวามเกีย่วโยงกบับรษิทั ใน
ราคาหุน้ละ 179 บาท คดิเป็นเงนิประมาณ 4,508.92 ลา้นบาท ในการน้ี บรษิทัรบัรูก้ าไรจากการขายเงนิลงทุน
ดงักล่าวตามวธิสี่วนไดเ้สยีเป็นจ านวนเงนิประมาณ 2,198 ลา้นบาท (สทุธจิากคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ 

ทัง้น้ี ภายหลงัการท ารายการดงักล่าว BH ยงัคงสถานะเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั โดยบรษิทัมสีดัส่วนการถอื
หุน้ใน BH ลดลงจากรอ้ยละ 23.95 เป็น 20.50 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 

 

2. การออกหุน้กูไ้มม่ปีระกนั จ านวน 7,000 ลา้นบาท 
วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูไ้มม่หีลกัประกนั จ านวน 7,000 ลา้นบาท เพื่อน าเงนิไปใชใ้นการ
ขยายงาน การลงทุนในโครงการต่างๆ และใช้ในการด าเนินงานทัว่ไป โดยมอีตัราดอกเบีย้เฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 
2.84 ต่อปี และมกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที ่AA- โดย Tris ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากนกัลงทุนเป็นอย่างด ี 

 

3. อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 40,000 ลา้นบาท และการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
เมื่อวนัที ่ 12 เมษายน 2560 ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีมมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่
เกนิ 40,000 ลา้นบาท  

นอกจากน้ี ทีป่ระชุมยงัไดอ้นุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จ านวน 154,909,565.40 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 1,603,314,001.80 บาท เป็น 1,758,223,567.20 บาท 
โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 1,549,095,654 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท และไดอ้นุมตักิารจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั รวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของทุน
ช าระแล้วทีเ่สนอขาย 
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ผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2560 



ผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2560 

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยก าไรสุทธจิ านวน 1,974  ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 18 จากไตรมาส 

1/2559 ผลการด าเนินงานโดยสรปุ มดีงัน้ี 

1.  รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 16,535 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 129 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1 จากไตรมาส 1/2559 

สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่รกัษาพยาบาลตามอตัราเงนิเฟ้อ ความยากของโรคและความซบัซอ้นของการรกัษาพยาบาล 
ประกอบกบัการรวมผลประกอบการของ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ซึง่เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เดอืนมกราคม 2560 
โดยการเตบิโตสว่นใหญ่มาจากรายไดข้องโรง
พยาบาลเครอืขา่ยในต่างจงัหวดัเป็นหลกั 
อยา่งไรกต็าม การเตบิโตทีช่ะลอตวัลงใน 
ไตรมาสน้ี เป็นผลจากการลดลงของจ านวน 
ผูป้ว่ยชาวไทย จากจ านวนผูป้่วยโรคไขห้วดั 
ใหญ่และไขเ้ลอืดออกในประเทศไทยโดยรวม 
ทีล่ดลง  
ทัง้น้ีรายไดจ้ากโรงพยาบาลเครอืข่ายในกรงุเทพและปรมิณฑลไดร้บัผลกระทบมากกวา่ในต่างจงัหวดัเน่ืองจากตามขอ้มลูสถติขิอง 
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุแหง่ประเทศไทย พบวา่จ านวนผูป้ว่ยไขห้วดัใหญ่ในกรงุเทพลดลงมากกวา่ในต่างจงัหวดั 
นอกจากน้ีจ านวนผูป้่วยชาวไทย ยงัไดร้บัผลกระทบจากการออกจากประกนัสงัคมของโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธนิ ตัง้แต่ตน้ปี 
2560 ขณะที่รายไดผู้ป้่วยชาวต่างชาตมิกีารเตบิโต รอ้ยละ 4 เทยีบกบัไตรมาส 1/2559 ซึง่เป็นสญัญาณทีด่ขีึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 
4/2559 โดยกลุ่มประเทศทีย่งัเตบิโตต่อเน่ืองไดแ้ก่ ผูป้่วยชาวจนี ผูป้ว่ยจากทวปียโุรป และกลุ่มชาวต่างชาตทิีอ่าศยัและท างาน 
อยูใ่นเมอืงไทย (Expatriate) โดยสดัสว่นรายไดจ้ากผูป้ว่ยชาวไทยต่อต่างชาตเิปลีย่นแปลงจากรอ้ยละ 69 ต่อรอ้ยละ 31 ในไตรมาส 
1/2559 เป็นรอ้ยละ 67 ต่อรอ้ยละ 33 ในไตรมาส 1/2560  

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร จ านวน 672 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8 จากไตรมาส 1/2559 มสีาเหตุหลกัมาจากการ 
ลดลงของรายไดข้อง เอ.เอน็.บ.ี  

 รายไดอ้ื่น จ านวน 188 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 จากไตรมาส 1/2559  

2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 1/2560 บริษัทและบริษัทย่อยรายงานคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเส่ือมราคารวมจ านวน 14,857 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 3 จากไตรมาส 1/2559 

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มตี้นทุนคา่รกัษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) รวม 11,431 ลา้นบาท ในไตรมาส 
1/2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 จากไตรมาส 1/2559 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยเกี่ยวกบับุคลากรทางการแพทย ์
จากการรบัแพทยใ์หม ่ ทัง้แพทย ์ full-time และ part-time และจ านวนบุคลากรทางการแพทยท์ี่เพิม่ขึน้ เพื่อรองรบัการขยาย 
โรงพยาบาลเครอืขา่ย รวมไปถงึการเปิดคลนิิกแหง่ใหมท่ีจ่งัหวดัระนอง และเขาหลกัในจงัหวดัพงังา เพื่อสง่เสรมิการสง่ต่อผูป้่วยให ้
โรงพยาบาลเครอืขา่ยในภาคใต้  

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) จ านวน 3,426 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 
จากไตรมาส 1/2559 สาเหตุหลกัจากค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลากรสนบัสนุน จากจ านวนบุคลากรทีเ่พิม่ขึน้ เพื่อรองรบัการเปิด 
โรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม ่ ไดแ้ก่โรงพยาบาลเปาโล เกษตร และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร ์ การเปิดโรงงานแหง่ใหม่ 
ของบรษิทั      สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั และการเปิดรา้นขายยาสาขาใหมข่องบรษิทั กรงุเทพเซฟดรกั จ ากดั 
อยา่งไรกต็าม บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัและมกีารวางแผนในการบรหิารก าลงัคนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ 
เตบิโต และการขยายเครอืขา่ย โดยไมก่ระทบต่อความปลอดภยัและมาตรฐานในการรกัษาพยาบาล  
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



 

ทัง้น้ีบรษิทัและบริษทัย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกั

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

(“EBITDA”) ลดลงจาก 4,077 ล้านบาทในไตรมาส 1/2559 
เป็น 3,790 ล้านบาทในไตรมาส 1/2560 หรือลดลงร้อยละ 7 

ขณะที่อตัราก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) ลดลงจากรอ้ย

ละ 23.6 ในไตรมาส 1/2559 เป็นร้อยละ 21.8 ในไตรมาส 

1/2560 

3.  คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย จ านวน 1,252 ล้านบาทในไตรมาส 1/2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 จากไตรมาส 1/2559 มสีาเหตุหลกัจาก

การรวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม่ 

4.  รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม จ านวน 324 ลา้นบาท ลดลง 12 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4 จากไตรมาส 1/2559 โดยส่วนแบ่ง

ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มน้ี สว่นใหญ่เกดิจากส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน BH จ านวน 241 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 จาก

ไตรมาส 1/2559 และจากบรษิทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 76 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 21 จากไตรมาส 1/2559 

 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิเพิม่ขึน้เป็น 363 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2560 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 70 จากไตรมาส 1/2559 เน่ืองจากบรษิทัไดม้ี

การปรบัการค านวณมลูคา่หุน้กูแ้ปลงสภาพทีค่าดวา่จะไถ่ถอน ประกอบกบัการออกหุน้กูจ้ านวน 7,000 ลา้นบาท  

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจ านวน 462 ลา้นบาท ลดลงจาก 563 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2559 มสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของก าไรก่อน

ภาษนิีตบิุคคล  

จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น 

บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 

1,974 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 จากไตร

มาส 1/2559 ส่งผลให้บรษิทัมีอตัราก าไร

สุทธิลดลงจากร้อยละ 13.9 ในไตรมาส 

1/2559 เป็นร้อยละ 11.3 ในไตรมาส 

1/2560 ขณะที่ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน

เท่ากบั 0.13 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 18 

จากไตรมาส 1/2559  
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EBITDA & EBITDA margin 

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 

สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) มี.ค. 60 ธ.ค. 59 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 120,263 106,939 12% 

หน้ีสนิรวม 60,017 48,635 23% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 60,246 58,305 3% 
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 งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 120,263 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

12 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิจ านวน 11,796 ล้านบาท จากการรบั

โอนกรรมสทิธิท์ี่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งโครงการปารค์นายเลศิ การขยายโรงพยาบาลเครอืข่ายแห่งเดมิและแห่งใหม่ อาท ิโรงพยาบาลเปาโล 

เกษตร โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร ์และโรงพยาบาลกรุงเทพเชยีงราย รวมไปถึงแผนการยกระดบัโรงพยาบาลเครอืข่าย 9 แห่งให้เป็น

ศูนยก์ารแพทยแ์หง่ความเป็นเลศิ (Centers of Excellence) และการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,674 ลา้นบาท 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 จ านวน 60,017 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ส่วนใหญ่

เกดิจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้ จ านวน 7,533 ลา้นบาท เป็นผลมาจากค่าที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งโครงการปารค์นายเลศิส่วนที่ยงัไม่ได้

ช าระ จ านวน 7,720 ลา้นบาท ซึง่มกี าหนดช าระเงนิในเดอืนพฤษภาคม 2560 ประกอบกบัการออกหุน้กู้ในระหว่างงวด จ านวน 7,000 ล้าน

บาท สทุธดิว้ยการลดลงของเงนิกูร้ะยะสัน้ จ านวน 1,500 ลา้นบาท และการลดลงของคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย จ านวน 1,034 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ 31 มนีาคม 2560 จ านวน 60,246 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 3 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 สว่นใหญ่เกดิจากก าไรในไตรมาส 1/2560 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนผูถ้อื
หุน้ในไตรมาส 1/2560 ลดลงจากไตรมาส 1/2559 จากผล
ประกอบการของโรงพยาบาลทีช่ะลอตวัลง ประกอบกบัการ
เพิม่ขึ้นของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เพื่อรองรบัการขยาย
และการด าเนินตามแผนกลยทุธข์องบรษิทั 

ขณะที่อ ัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่อง
หมนุเรว็ไมเ่ปลีย่นแปลงจากไตรมาส 1/2559 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยและระยะเวลาช าระหน้ีเฉลี่ย ลดลง
จาก 36.8 วนั และ 37.8 วนั ในไตรมาส 1/2559 เป็น 33.8 
วนั และ 35.1 วนั ในไตรมาส 1/2560 ตามล าดบั ขณะที่
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ยเพิม่ขึน้จาก 10.1 วนั ในไตรมาส 
1/2559 เป็น 11.6 วนั ในไตรมาส 1/2560 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบี้ยลดลงจาก 19.1 
เท่าในไตรมาส 1/2559 เป็น 10.4 เท่าในไตรมาส 1/2560 
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทางการเงนิที่เพิม่ขึ้น จากการที่บรษิทั
ปรบัการค านวณมูลค่าหุน้กู้แปลงสภาพที่คาดว่าจะไถ่ถอน 
ประกอบกบัการออกหุน้กูร้ะหวา่งงวด 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหน้ีสินส่วนที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อทุนเพิม่ขึ้นจาก 0.5 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2559 เป็น 0.6 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ขณะที่
อ ัตราส่วนหน้ีสินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนไม่
เปลีย่นแปลงจาก 0.5 เท่า ณ วนัที่ ธนัวาคม 2559 และ ณ 
วนัที่ 31 มีนาคม 2560 อัตราส่วนหน้ีสินส่วนที่มีภาระ
ดอกเบีย้สทุธติ่อ EBITDA เพิม่ขึน้จาก 1.9 เท่า ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559เป็น 2.1 เท่า ณ 31 มนีาคม 2560   

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ไตรมาส 

1/2560 

ไตรมาส 

1/2559 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 6.9 9.4 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  13.9 17.7 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  1.0 * 1.0 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.9 * 0.9 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  33.8 36.8 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 11.6 10.1 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 35.1 * 37.8 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 10.4 19.1 

 มี.ค. 60 ธ.ค. 59 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.6 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.5 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 2.1 1.9 

* ไม่รวมเงนิส่วนทีเ่หลอืทีต่้องช าระในการเขา้ซื้อทีด่ินและสิ่งปลูกสรา้งโครงการปารค์นาย

เลศิจ านวน 7,720 ลา้นบาท 

หมายเหตุ: - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 

             - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จา่ย 

 - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 



ห น้ า 5  ฉ บั บ ท่ี  2 / 2 5 6 0  

 

 

บรษิทัจดัประชุมนักวเิคราะห์ ครัง้ที่ 2/2560  ในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2560 เพื่อน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 1/2560 
พรอ้มเปิดโอกาสใหน้ักวเิคราะห ์และนักลงทุนไดท้ราบถงึผลประกอบการล่าสุด รวมถงึไดม้โีอกาสซกัถามขอ้มูลในดา้นต่างๆ โดยผูบ้รหิาร
ของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มงานประกอบดว้ยนายแพทยช์าตร ีดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าที่ปฏบิตักิาร-
การแพทย ์คณุนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบ้รหิาร  กลุ่ม 
1 และคณุอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 2/2560 

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

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

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมี

สนิทรพัยร์วมกวา่ 120,263 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2560 ปจัจบุนัมโีรงพยาบาลในเครอื 42 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 


