
เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่มีดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุนใน

ต่างประเทศ มลูคา่ 10,000 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562 โดยในวนัที่ 18 กนัยายน 2560 มผีูถ้อืหุน้กู้

แปลงสภาพใช้สทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบก าหนด (Put Option) จ านวน 1,560 ล้านบาท ท าให้มี

ภาระหน้ีเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพคงเหลอื จ านวน 8,440 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 2/2561 จนถงึเดอืนสงิหาคม 2561 มผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใช้สทิธแิปลงสภาพที่ราคา 21.045 บาท

ต่อหุน้ ตามตารางดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งผลใหบ้รษิทัมทีุนช าระแลว้เพิม่ขึน้จาก 1,549 ลา้นบาท เป็น 1,561 ลา้นบาท ขณะที่ภาระหน้ีเงนิต้นของหุน้กู้

แปลงสภาพคงเหลอืจ านวน 5,901 ลา้นบาท  
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ผลการด าเนินงาน 6 เดือน ปี 2561 

หุ้นกู้แปลงสภาพ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพิ่ม 
(ล้านหุ้น) 

หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ 8,440   

ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ดงัน้ี 

- ในไตรมาส 2/2561 1,547 73.5 

- ในเดอืน ก.ค.และ ส.ค. 61 992 47.1 

      รวม 2,539 120.6 

หุ้นกู้แปลงสภาพคงเหลือ 5,901   



การด าเนินงานตามงบการเงินรวม 6 เดือน ปี 2561 

ส าหรบัผลการด าเนินงานครึง่ปีแรกของปี 2561 หากไม่รวมรายการพเิศษในครึง่ปีแรกของปี 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยก าไรสุทธจิ านวน 

4,962 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 39 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ผลการด าเนินงานโดยสรปุ มดีงัน้ี  

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
ในครึง่ปีแรกของปี 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 38,757 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4,218 ล้านบาท หรอืรอ้ย

ละ 12 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก 

 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 36,856 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,104 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 13 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน มสีาเหตุหลกั

จากการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูป้่วยและค่ารกัษาพยาบาลตามความซบัซ้อนของโรค โดยมผีลมาจาก Centers of Excellence ทัง้ 10 

แห่ง การขยายฐานลูกคา้ ใหม่ รวมถงึลูกคา้กลุ่มประกนัสุขภาพ และการเพิม่ขึน้ของโรคระบาดในไตรมาส 1/2561 นอกจากน้ีบรษิทั

ด าเนินโครงการ Bangkok Emergency Ser-

vices ท าให้มีการประสานงานในการส่งต่อ

ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุหรอืผูป้่วยวกิฤตอย่างมี

ประสทิธภิาพและทนัท่วงท ี

การเติบโตของรายได้ค่าร ักษาพยาบาล

แบ่งเป็นการเตบิโตจากโรงพยาบาลเครอืข่าย

ในกรุงเทพและปริมณฑลเติบโตร้อยละ 10 

และโรงพยาบาลเครอืข่ายในต่างจงัหวดัเตบิโต

รอ้ยละ 16 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

รายไดจ้ากผู้ป่วยชาวไทยเพิม่ขึ้นร้อยละ 13 ขณะที่รายได้จากผูป้่วยชาวต่างชาติเพิม่ขึ้นต่อเน่ืองร้อยละ 10 จากงวดเดยีวกนัของปี

ก่อน โดยการเตบิโตมาจากผูป้ว่ยชาวคเูวต จนี และกมัพชูา ทัง้น้ีสดัสว่นรายไดข้องผูป้ว่ยชาวไทยต่อต่างชาตไิม่เปลี่ยนแปลงที่รอ้ยละ 

70 ต่อรอ้ยละ 30 ในครึ่งปีแรกของปี 2560 และครึ่งปีแรกของปี 2561 ทัง้น้ีอตัราการครองเตยีงเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 59 ในครึ่งปีแรก

ของปี 2560 เป็นรอ้ยละ 66 ในครึง่ปีแรกของปี 2561 
 รายได้จากการจ าหน่ายสนิค้าและอาหาร จ านวน 1,507 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกดิจาก

การเพิม่ขึน้ของรายไดข้องสหแพทยเ์ภสชั เอ.เอน็.บ.ี และเซฟดรกั 

 รายไดอ้ื่นจ านวน 395 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  

2.  คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 

ในคร่ึงปีแรกของปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเส่ือมราคา จ านวน 32,608 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,689 

ล้านบาท หรือร้อยละ 9 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เพิ่มขึน้ในอตัราท่ีต ่ากวา่การเพิ่มขึน้ของรายได้จากการด าเนินงานรวม 

 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทนุคา่รักษาพยาบาลและอ่ืนๆ (รวมคา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) รวม 25,110 ล้านบาท ในคร่ึงปีแรกของ

ปี 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ของค่าแพทย์และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรทาง

การแพทย์ ประกอบกบัคา่ยาและเวชภณัฑ์ทางการแพทย์ท่ีเพิ่มขึน้จากจ านวนคนไข้ท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมคา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย)  จ านวน 7,498 ล้านบาท ในคร่ึงปีแรกของปี 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 จาก

งวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจากคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบับคุลากรสนบัสนนุ และคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงพืน้ท่ีการให้บริการ  

 ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 2,644 ล้านบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน มีสาเหตุ

หลกัจากคา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครือข่ายแหง่ใหม่ และการเปิดให้บริการบางส่วนของ BDMS Wellness Clinic 
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยม ีEBITDA เพิม่ขึน้จาก 7,156 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2560 เป็น 8,793 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2561 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 สง่ผลให ้  EBITDA Margin เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 20.7 ในครึง่ปีแรกของปี 2560 เป็นรอ้ยละ 22.7 
ในครึง่ปีแรกของปี 2561 

3. รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 716 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกดิจากส่วน

แบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) (“BH”)  จ านวน 420 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 4 จากงวด

เดียวกนัของปีก่อน และจากบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 262 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 13 จากงวด

เดยีวกนัของปีก่อน 

 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิลดลงเป็น 611 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2561  หรอืลดลง รอ้ยละ 21 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมี

ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพในครึง่ปีแรกของปี 2561 และบรษิทัไดม้กีารปรบัการค านวณมูลค่าหุน้กู้แปลงสภาพในครึง่ปี

แรกของปี 2560 

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล จ านวน 1,107 ล้านบาท ลดลงจาก 1,553 ล้านบาท เน่ืองจากในครึง่ปีแรกของปี 2560 มภีาษจีากการขายเงนิ

ลงทุนบางสว่นใน BH 

4. รายการพเิศษ 
ในครึง่ปีแรกของปี 2560 บรษิทับนัทกึรายการพเิศษ จากการขายเงนิลงทุนบางส่วนใน BH จ านวน 25.2 ลา้นหุน้ เป็นเงนิ 4,509 
ลา้นบาท โดยบรษิทัรบัรูก้ าไรจากการขายเงนิลงทุนสทุธจิากภาษเีงนิไดเ้ป็นจ านวน 2,195 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรก่อนรายการพเิศษ จ านวน 4,962 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 39 จากครึง่ปีแรกของปี 2560 สง่ผลให ้
อตัราก าไรเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 10.3 ในครึง่ปีแรกของปี 2560 เป็นรอ้ยละ 12.8 ในครึง่ปีแรกของปี 2561 ในท านองเดยีวกนั ก าไรก่อน 
รายการพเิศษต่อหุน้เท่ากบั 0.32 บาทต่อหุน้ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 39 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  

 

หากรวมรายการพเิศษในครึง่ปีแรกของปี 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรสทุธลิดลงรอ้ยละ 14 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สง่ผลให ้
อตัราก าไรสทุธลิดลงจากรอ้ยละ 16.7 ในครึง่ปีแรกของปี 2560 เป็นรอ้ยละ 12.8 ในครึง่ปีแรกของปี 2561  
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EBITDA & EBITDA margin 

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 



 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 30 มถิุนายน 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 123,649 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้เลก็น้อยรอ้ยละ 1 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 สว่นใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 735 
ลา้นบาท 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561 จ านวน 55,001 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจาก 
การลดลงของหุน้กูแ้ปลงสภาพ จากการทีม่ผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพในช่วงไตรมาส 2/2561 การช าระคนืของเงนิกูร้ะยะยาว 
สทุธดิว้ยการเพิม่ขึน้ของเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ 30 มถิุนายน 2561 จ านวน 68,648 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2560 สว่นใหญ่เกดิจากก าไรในครึง่ปีแรกของปี 2561 
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สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) มิ.ย. 61 ธ.ค. 60 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 123,649 122,627 1% 

หน้ีสนิรวม 55,001 56,756 (3)% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 68,648 65,871 4% 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

6 เดือน 

2561 

6 เดือน 

2560 
อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 8.1 10.2* 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  15.4 20.2* 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    
อตัราสว่นสภาพคล่อง  1.0 0.7 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.9 0.6 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  34.3 33.8 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 12.0 11.7 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 33.3 34.8 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 14.4 9.3 

 มี.ย. 61 ธ.ค. 60 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.6 0.6 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.5 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 1.9 2.2 

* หากไมร่ายการพเิศษ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์และอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เป็นรอ้ยละ 6.3 และ 12.5 ตามล าดบั 
หมายเหตุ: - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 
             - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จา่ย 

             - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
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 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ในครึง่ปีแรกของปี 2561 ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากใน 
ครึง่ปีแรกของปี 2560 มรีายการพเิศษจากการขายเงนิลงทุนบางส่วนใน BH ทัง้น้ีหากไม่รวมรายการพเิศษดงักล่าว บรษิทัและบรษิทั 
ยอ่ยมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนจากผลประกอบการทีด่ใีนครึง่ปี
แรกของปี 2561  
 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 33.8 วนัในครึง่ปีแรกของปี 2560 เป็น 34.3 วนัในครึง่ปีแรกของปี 2561 ในท านองเดยีวกนั ระยะ 
เวลาขายสนิคา้เฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 11.7 วนัในครึง่ปีแรกของปี 2560 เป็น 12.0 วนัในครึง่ปีแรกของปี 2561 ขณะทีร่ะยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 
ลดลงจาก 34.8 วนัในครึง่ปีแรกของปี 2560 เป็น 33.3 วนัในครึง่ปีแรกของปี 2561  
อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้เพิม่ขึน้จาก 9.3 เท่าในครึง่ปีแรกของปี 2560 เป็น 14.4 เท่าในครึง่ปีแรกของปี 2561  เน่ืองจาก 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีล่ดลง  
 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมอีตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนและอตัราสว่นหน้ีสนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อทุนไมเ่ปลีย่น 
แปลงที ่ 0.6 เท่า และ 0.5 เท่า ตามล าดบั ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 และ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2561  ขณะทีอ่ตัราส่วนหน้ีสนิ 
สว่นทีม่ภีาระดอกเบี้ยสทุธติ่อ EBITDA ลดลงจาก 2.2 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เป็น 1.9 เท่า ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561  
 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัคงด าเนินนโยบายการจดัการและควบคมุโครงสรา้งทางการเงนิทีร่ดักุม เป็นไปตามเงื่อนไขการกูย้มืของเงนิกู้ 
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู ้โดยรกัษาอตัราสว่นทางการเงนิ และสภาพคล่องในระดบัทีเ่หมาะสม  
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 
 

บรษิทัจดัประชุมนกัวเิคราะห ์ครัง้ที ่3/2561 ในวนัที่ 20 สงิหาคม 2561 เพื่อน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 2/2561 พรอ้ม
เปิดโอกาสให้นักวเิคราะห ์และนักลงทุนไดท้ราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถงึได้มโีอกาสซกัถามข้อมูลในดา้นต่างๆ โดยผู้บรหิารของ
บรษิทัทีเ่ขา้รว่มงานประกอบดว้ยแพทยห์ญงิปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร และประธานคณะผูบ้รหิาร  กลุ่ม 1 
คุณนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าที่บรหิารดา้นการเงนิ นายแพทยช์ยัรตัน์ ปณัฑุรอมัพร ประธานคณะผูบ้รหิาร  กลุ่ม 2 และคุณอรรจยา 
อนิทรประสงค ์AVP ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 3/2561 

 
 

 

นักลงทุนสัมพันธ์ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากคณะ    
Political Science and Economics  จ า ก  Meiji University 
ประเทศญี่ปุน่ เพื่อให ้ขอ้มูลและความรูเ้กี่ยวกบั ธุรกจิการรกัษา 
พยาบาล ในประเทศไทย และเป็นการสานความ สมัพนัธ์อนัด ี
ของบรษิทักบับุคลากรจาก Meiji University  

 
 

 

 

ตอ้นรับ Meiji University 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

เมื่อวนัที่ 28 สงิหาคม 2561 บรษิทั หลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดจ้ดัพานักลงทุนสถาบนัชัน้น าทัง้ในและต่างประเทศ 
จ านวน 27 ท่านเขา้พบผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย ภายใต้หวัขอ้ “Meet Leading Family Business of Thailand” ในการน้ี 
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ และประธานคณะผู้บริหาร  กลุ่ม 1  BDMS และคุณพุฒิพงศ ์
ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ. การบนิกรงุเทพ (BA) ไดใ้หข้อ้มลูถงึกลยทุธ ์และทศิทางในอนาคตของบรษิทั 

CLSA Meet Leading Family Business of Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที ่24 สงิหาคม 2561 คณุนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ  คณุอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP คุณจติมิา รตันธรรม 
Assistant Director และคุณชามา เทพชาตร ีAssistant Manager ด้านนักลงทุนสมัพนัธ ์ได้รบัเชิญใหร้่วม งาน dbTisco Thailand Hotel & 
Healthcare Corporate Day จัดโดยบริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด จัดงาน ณ อาคารทิสโก้ ทาวเวอร ์
เพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการทีส่ าคญัของบรษิทักลยทุธแ์ละแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัแก่นกัลงทุนสถาบนัชาวไทยจ านวน 17 สถาบนั 

 

dbTISCO Thailand Hotel & Healthcare Corporate Day 
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ในวนัที ่ 30 สงิหาคม 2561 คณุนฤมล น้อยอ ่า ประธานเจา้หน้าที ่ บรหิารดา้นการเงนิ  คณุอรรจยา อนิทรประสงค ์ AVP ดา้นนักลง 

ทุนสมัพนัธ ์และคณุจติมิา รตันธรรม Assistant Director ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ไดเ้ขา้รว่ม Thailand Focus 2018 จดัโดย ตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด ์ ไฮแอท เอราวณั กรงุเทพฯ ในครัง้น้ีบรษิทัไดม้โีอกาสใหข้อ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการ ทีส่ าคญัของบรษิทั 

กลยทุธแ์ละแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัแก่นกัลงทุนสถาบนั 

Thailand Focus 2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม 2561 Mr. Raymond Chong Chin Wah, CEO BDMS Wellness Clinic ได้ให้การต้อนรบับริษทั หลกัทรพัย์ ภทัร 
จ ากัด (มหาชน) จ ากัด พร้อมนักลงทุนสถาบันชัน้น าในต่างประเทศ จ านวน 20 ท่าน และน าคณะเข้าชม BDMS Wellness Clinic 
ซึ่งเป็นคลนิิกที่มุ่งเน้นการป้องกนัและการดูแลร่างกายก่อนการเจบ็ป่วย โดยไดน้ า เอานวตักรรมทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 
มาใชใ้นการตรวจรา่งกายอยา่งละเอยีดถงึระดบัพนัธกุรรมและลงลกึไปถงึ ระดบัโมเลกุล เพื่อเพิม่โอกาสในการพยากรณ์ถงึแนวโน้มของโรคที ่
จะเกดิในอนาคต อนัน าไปสูก่ารวางแผนป้องกนัและ ฟ้ืนฟูทัง้รา่งกายและจติใจ  

Phatra Group of Investors Tour at BDMS Wellness Clinic 
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บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรอื “BDMS” ซึง่เป็นชื่อยอ่หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถอืไดว้า่เป็นกลุ่มธรุกจิ

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 123,649 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2561 ปจัจุบนัมโีรงพยาบาลในเครอื 43 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 


