สารผูล้ งทุนสัมพันธ์
ฉ บั บ ที่ 2 / 2 5 6 0

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1/2560

สารบัญ
เหตุการณ์ที่สาคัญ

1

ผลการดาเนิ นงาน
ไตรมาส 1/2560

2

สรุปฐานะการเงิ น

4

กิ จกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์

พฤษภาคม 2560

5

เหตุการณ์ที่สาคัญ
1. การขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) (“BH”)
วันที่ 28 เมษายน 2560 บริษทั ได้ขายเงินลงทุนใน BH จานวน 25,189,494 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 3.45 ของทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วของ BH ให้แก่นักลงทุนสถาบันทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วโยงกับบริษทั ใน
ราคาหุน้ ละ 179 บาท คิดเป็ นเงินประมาณ 4,508.92 ล้านบาท ในการนี้ บริษทั รับรูก้ าไรจากการขายเงินลงทุน
ดังกล่าวตามวิธสี ่วนได้เสียเป็ นจานวนเงินประมาณ 2,198 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)
ทัง้ นี้ ภายหลังการทารายการดังกล่าว BH ยังคงสถานะเป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั โดยบริษทั มีสดั ส่วนการถือ
หุน้ ใน BH ลดลงจากร้อยละ 23.95 เป็ น 20.50 ของทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
2. การออกหุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน จานวน 7,000 ล้านบาท
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ได้ออกหุน้ กูไ้ ม่มหี ลักประกัน จานวน 7,000 ล้านบาท เพื่อนาเงินไปใช้ในการ
ขยายงาน การลงทุนในโครงการต่างๆ และใช้ในการดาเนินงานทั ่วไป โดยมีอตั ราดอกเบีย้ เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
2.84 ต่อปี และมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ AA- โดย Tris ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากนักลงทุนเป็ นอย่างดี
3. อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท และการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
แบบมอบอานาจทั ่วไป (General Mandate)
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี มมี ติอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่
เกิน 40,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังได้อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบอานาจทั ่วไป (General Mandate)
จานวน 154,909,565.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,603,314,001.80 บาท เป็ น 1,758,223,567.20 บาท
โดยออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 1,549,095,654 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท และได้อนุมตั กิ ารจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั ่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจากัด รวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของทุน
ชาระแล้วทีเ่ สนอขาย
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ผลการดาเนิ นงานไตรมาส 1/2560
สาหรับผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 1/2560 บริษทั และบริษทั ย่อยกาไรสุทธิจานวน 1,974 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 จากไตรมาส
1/2559 ผลการดาเนินงานโดยสรุป มีดงั นี้
1. รายได้จากการดาเนินงาน
 รายได้คา่ รักษาพยาบาล จานวน 16,535 ล้านบาท เพิม
่ ขึน้ 129 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากไตรมาส 1/2559
สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่ารักษาพยาบาลตามอัตราเงินเฟ้อ ความยากของโรคและความซับซ้อนของการรักษาพยาบาล
ประกอบกับการรวมผลประกอบการของ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ซึง่ เปิ ดให้บริการตัง้ แต่เดือนมกราคม 2560
โดยการเติบโตส่วนใหญ่มาจากรายได้ของโรง
พยาบาลเครือข่ายในต่างจังหวัดเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม การเติบโตทีช่ ะลอตัวลงใน
ไตรมาสนี้ เป็ นผลจากการลดลงของจานวน
ผูป้ ว่ ยชาวไทย จากจานวนผูป้ ่วยโรคไข้หวัด
ใหญ่และไข้เลือดออกในประเทศไทยโดยรวม
ทีล่ ดลง
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
ทัง้ นี้รายได้จากโรงพยาบาลเครือข่ายในกรุงเทพและปริมณฑลได้รบั ผลกระทบมากกว่าในต่างจังหวัดเนื่องจากตามข้อมูลสถิตขิ อง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย พบว่าจานวนผูป้ ว่ ยไข้หวัดใหญ่ในกรุงเทพลดลงมากกว่าในต่างจังหวัด
นอกจากนี้จานวนผูป้ ่วยชาวไทย ยังได้รบั ผลกระทบจากการออกจากประกันสังคมของโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ตัง้ แต่ตน้ ปี
2560 ขณะที่รายได้ผปู้ ่วยชาวต่างชาติมกี ารเติบโต ร้อยละ 4 เทียบกับไตรมาส 1/2559 ซึง่ เป็ นสัญญาณทีด่ ขี น้ึ เมื่อเทียบกับไตรมาส
4/2559 โดยกลุ่มประเทศทีย่ งั เติบโตต่อเนื่องได้แก่ ผูป้ ่วยชาวจีน ผูป้ ว่ ยจากทวีปยุโรป และกลุ่มชาวต่างชาติทอ่ี าศัยและทางาน
อยูใ่ นเมืองไทย (Expatriate) โดยสัดส่วนรายได้จากผูป้ ว่ ยชาวไทยต่อต่างชาติเปลีย่ นแปลงจากร้อยละ 69 ต่อร้อยละ 31 ในไตรมาส
1/2559 เป็ นร้อยละ 67 ต่อร้อยละ 33 ในไตรมาส 1/2560
 รายได้จากการจาหน่ ายสินค้าและอาหาร จานวน 672 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากไตรมาส 1/2559 มีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของรายได้ของ เอ.เอ็น.บี.
 รายได้อ่น
ื จานวน 188 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 จากไตรมาส 1/2559
2. ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงาน
ในไตรมาส 1/2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรายงานค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและค่าเสื่อมราคารวมจานวน 14,857 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 3 จากไตรมาส 1/2559
 บริษท
ั และบริษทั ย่อย มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย) รวม 11,431 ล้านบาท ในไตรมาส
1/2560 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 จากไตรมาส 1/2559 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์
จากการรับแพทย์ใหม่ ทัง้ แพทย์ full-time และ part-time และจานวนบุคลากรทางการแพทย์ท่เี พิม่ ขึน้ เพื่อรองรับการขยาย
โรงพยาบาลเครือข่าย รวมไปถึงการเปิ ดคลินิกแห่งใหม่ทจ่ี งั หวัดระนอง และเขาหลักในจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมการส่งต่อผูป้ ่วยให้
โรงพยาบาลเครือข่ายในภาคใต้
 ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย) จานวน 3,426 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2560 เพิม
่ ขึน้ ร้อยละ 5
จากไตรมาส 1/2559 สาเหตุหลักจากค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคลากรสนับสนุน จากจานวนบุคลากรทีเ่ พิม่ ขึน้ เพื่อรองรับการเปิ ด
โรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ ได้แก่โรงพยาบาลเปาโล เกษตร และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ การเปิ ดโรงงานแห่งใหม่
ของบริษทั
สหแพทย์เภสัช จากัด และการเปิ ดร้านขายยาสาขาใหม่ของบริษทั กรุงเทพเซฟดรัก จากัด
อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ให้ความสาคัญและมีการวางแผนในการบริหารกาลังคนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เติบโต และการขยายเครือข่าย โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยและมาตรฐานในการรักษาพยาบาล
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ทัง้ นี้บริษทั และบริษทั ย่อ ยมีกาไรจากการดาเนิ นงานก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
(“EBITDA”) ลดลงจาก 4,077 ล้า นบาทในไตรมาส 1/2559
เป็ น 3,790 ล้านบาทในไตรมาส 1/2560 หรือลดลงร้อยละ 7
ขณะที่อตั รากาไร EBITDA (“EBITDA Margin”) ลดลงจากร้อย
EBITDA & EBITDA margin

ละ 23.6 ในไตรมาส 1/2559 เป็ น ร้อ ยละ 21.8 ในไตรมาส
1/2560

3. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย จานวน 1,252 ล้านบาทในไตรมาส 1/2560 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 จากไตรมาส 1/2559 มีสาเหตุหลักจาก
การรวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่
4. รายการอื่นๆ
 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม จานวน 324 ล้านบาท ลดลง 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จากไตรมาส 1/2559 โดยส่วนแบ่ง
กาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน BH จานวน 241 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 จาก
ไตรมาส 1/2559 และจากบริษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) จานวน 76 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 จากไตรมาส 1/2559
 ค่าใช้จา่ ยทางการเงินเพิม
่ ขึน้ เป็ น 363 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2560 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70 จากไตรมาส 1/2559 เนื่องจากบริษทั ได้มี
การปรับการคานวณมูลค่าหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีค่ าดว่าจะไถ่ถอน ประกอบกับการออกหุน้ กูจ้ านวน 7,000 ล้านบาท
 ภาษีเงินได้นิตบ
ิ ุคคลจานวน 462 ล้านบาท ลดลงจาก 563 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2559 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกาไรก่อน
ภาษีนิตบิ ุคคล
จากผลการดาเนิ น งานที่ก ล่า วมาข้างต้น
บริษทั และบริษทั ย่อ ยมีกาไรสุทธิจ านวน
1,974 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 จากไตร
มาส 1/2559 ส่งผลให้บริษทั มีอตั รากาไร
สุท ธิล ดลงจากร้อ ยละ 13.9 ในไตรมาส
1/2559 เป็ นร้ อ ยละ 11.3 ในไตรมาส
กาไรสุทธิ และอัตรากาไรสุทธิ
1/2560 ขณะที่ ก าไรต่ อ หุ้ น ขัน้ พื้ น ฐาน
เท่ากับ 0.13 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 18
จากไตรมาส 1/2559

สรุ ปฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้านบาท)

มี.ค. 60

ธ.ค. 59

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

120,263

106,939

12%

หนี้สนิ รวม

60,017

48,635

23%

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

60,246

58,305

3%
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งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 120,263 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
12 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จานวน 11,796 ล้านบาท จากการรับ
โอนกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างโครงการปาร์คนายเลิศ การขยายโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งเดิมและแห่งใหม่ อาทิ โรงพยาบาลเปาโล
เกษตร โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย รวมไปถึงแผนการยกระดับโรงพยาบาลเครือข่าย 9 แห่งให้เป็ น
ศูนย์การแพทย์แห่งความเป็ นเลิศ (Centers of Excellence) และการเพิม่ ขึน้ ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,674 ล้านบาท
หนี้สนิ รวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จานวน 60,017 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนใหญ่
เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้การค้า จานวน 7,533 ล้านบาท เป็ นผลมาจากค่าที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างโครงการปาร์คนายเลิศส่วนที่ยงั ไม่ได้
ชาระ จานวน 7,720 ล้านบาท ซึง่ มีกาหนดชาระเงินในเดือนพฤษภาคม 2560 ประกอบกับการออกหุน้ กู้ในระหว่างงวด จานวน 7,000 ล้าน
บาท สุทธิดว้ ยการลดลงของเงินกูร้ ะยะสัน้ จานวน 1,500 ล้านบาท และการลดลงของค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย จานวน 1,034 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ 31 มีนาคม 2560 จานวน 60,246 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ส่วนใหญ่เกิดจากกาไรในไตรมาส 1/2560
ไตรมาส อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
1/2560
1/2559 หุน้ ในไตรมาส 1/2560 ลดลงจากไตรมาส 1/2559 จากผล
ประกอบการของโรงพยาบาลทีช่ ะลอตัวลง ประกอบกับการ
อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)
เพิม่ ขึ้นของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เพื่อรองรับการขยาย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.9
9.4
และการดาเนินตามแผนกลยุทธ์ของบริษทั
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
13.9
17.7
ขณะที่อ ัต ราส่ว นสภาพคล่ อ งและอัต ราส่ว นสภาพคล่ อ ง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
หมุนเร็วไม่เปลีย่ นแปลงจากไตรมาส 1/2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.0 *
1.0
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย ลดลง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
0.9 *
0.9
จาก 36.8 วัน และ 37.8 วัน ในไตรมาส 1/2559 เป็ น 33.8
วัน และ 35.1 วัน ในไตรมาส 1/2560 ตามลาดับ ขณะที่
การบริหารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (วัน)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
33.8
36.8 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ จาก 10.1 วัน ในไตรมาส
1/2559 เป็ น 11.6 วัน ในไตรมาส 1/2560
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
11.6
10.1
อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี้ยลดลงจาก 19.1
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่
35.1 *
37.8
เท่าในไตรมาส 1/2559 เป็ น 10.4 เท่าในไตรมาส 1/2560
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)
เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิม่ ขึ้น จากการที่บริษทั
10.4
19.1 ปรับการคานวณมูลค่าหุน้ กู้แปลงสภาพที่คาดว่าจะไถ่ถอน
อัตราความสามารถในการชาระดอกเบีย้
มี.ค. 60 ธ.ค. 59 ประกอบกับการออกหุน้ กูร้ ะหว่างงวด
บริษ ัท และบริษ ัท ย่ อ ยมีอ ัต ราส่ ว นหนี้ สิน ส่ ว นที่ มีภ าระ
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
0.6
0.5
ดอกเบี้ยต่อทุนเพิม่ ขึ้นจาก 0.5 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
0.5
0.5
2559 เป็ น 0.6 เท่ า ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2560 ขณะที่
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อ EBITDA
2.1
1.9
อัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ส่ ว นที่ ม ี ภ าระดอกเบี้ ย สุ ท ธิต่ อ ทุ น ไม่
* ไม่รวมเงินส่วนทีเ่ หลือทีต่ ้องชาระในการเข้าซื้อทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้างโครงการปาร์คนาย เปลีย่ นแปลงจาก 0.5 เท่า ณ วันที่ ธันวาคม 2559 และ ณ
เลิศจานวน 7,720 ล้านบาท
วัน ที่ 31 มีน าคม 2560 อัต ราส่ว นหนี้ สิน ส่ว นที่มีภ าระ
หมายเหตุ: - การบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ คานวณจาก 360 วัน
ดอกเบีย้ สุทธิต่อ EBITDA เพิม่ ขึน้ จาก 1.9 เท่า ณ วันที่ 31
- อัตราความสามารถในการชาระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้ จ่าย
ธันวาคม 2559เป็ น 2.1 เท่า ณ 31 มีนาคม 2560
ไตรมาส

- หนี้สนิ หมายถึงหนี้สนิ ส่วนทีม่ ภี าระดอกเบีย้

ฉ บั บ ที่ 2 / 2 5 6 0

ห น้ า 5

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2560

บริษทั จัดประชุมนักวิเคราะห์ ครัง้ ที่ 2/2560 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 1/2560
พร้อมเปิ ดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถึงได้มโี อกาสซักถามข้อมูลในด้านต่างๆ โดยผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมงานประกอบด้วยนายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ ารการแพทย์ คุณนฤมล น้อยอ่า ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบ้ ริหาร กลุ่ม
1 และคุณอรรจยา อินทรประสงค์ AVP ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ทัง้ นี้ผสู้ นใจสามารถหาเอกสาร Presentation ในครัง้ นี้ได้ท่ี www.bangkokhospital.com ภายใต้หวั ข้อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) หรือ “BDMS” ซึง่ เป็ นชื่อย่อหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้วา่ เป็ นกลุ่มธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษทั มี
สินทรัพย์รวมกว่า 120,263 ล้านบาท ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2560 ปจั จุบนั มีโรงพยาบาลในเครือ 42 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง ในประเทศ
กัมพูชา บริษทั ได้มงุ่ มั ่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล ทัง้ ทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ทท่ี นั สมัยและคุณภาพในการ
รักษา การวินิจฉัยโรคทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากล รวมถึงความพร้อมและศักยภาพในการดูแลรักษา ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติทท่ี ดั เทียมมาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับนานาชาติ
ติ ดต่อสอบถาม :

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
2 ซอยศูนย์วจิ ยั 7 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ กรุงเทพ 10310
Tel

+66(0)2755-1793 Email

investor@bangkokhospital.com

