
สรปุเหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

1. การขยายโรงพยาบาลเครือข่าย 

โรงพยาบาลกรงุเทพเชยีงราย เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่3 มกราคม 2562 เป็นโรงพยาบาลในเครอืแห่งที่ 47 โดย
เป็นโรงพยาบาลระดบัทุติยภูมิ รองรบัผู้ป่วยระดบักลางในจงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัใกล้เคียง  รวมถึง
ประเทศเพื่อนบา้น 
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายมเีตียงโครงสร้างทัง้สิ้น 80 เตยีง ในระยะแรกเริม่เปิดให้บรกิาร 57 เตยีง โดย
โรงพยาบาลแหง่น้ีจะช่วยเสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บัโรงพยาบาลเครอืขา่ยในภาคเหนือ 

2. การขายเงินลงทุนทัง้หมดในบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”) 

ในไตรมาส 1/2562 บรษิทัไดข้ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน RAM จ านวน 4,588,424 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนประมาณ
รอ้ยละ 38.24 ของจ านวนหุน้ที่ออกและเรยีกช าระแล้วทัง้หมดของ RAM โดยบรษิทัจะรบัรูก้ าไรจากการขาย
เงนิลงทุนสทุธจิากภาษเีงนิไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน 6,094 ลา้นบาท 

3. เงินปันผลจากการด าเนินงานประจ าปี 2561 

เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ที่ 0.32 
บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิปนัผลทัง้สิน้ 5,013.63 ลา้นบาท โดยแบ่งจา่ยเป็น 
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ผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2562 

เงนิปันผล บาท/หุ้น วันที่จ่าย 

ระหว่างกาล 0.13 28 ก.ย. 61 

จ่ายเพ่ิมเติม 0.19 26 เม.ย. 62 

รวมทัง้สิน้ 0.32   



การด าเนินงานตามงบการเงินรวมในไตรมาส 1/2562 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2562 หากไมร่วมรายการพเิศษ บรษิทัและบรษิทัย่อยก าไรสุทธจิ านวน 2,926 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ย

เลก็น้อย จากในไตรมาส 1/2561 ผลการด าเนินงานโดยสรปุ มดีงัน้ี  

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 1/2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 20,770 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 982 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5 

จากในไตรมาส 1/2561 เน่ืองจาก 

 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 19,793 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 976 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5 จากไตรมาส 1/2561 สาเหตุหลกัมาจากการ

เพิม่ขึน้ของคา่รกัษาพยาบาลตามความซบัซ้อนของโรคในโรงพยาบาลหลกั 10 แห่งในเครอื ซึ่งเป็น Center of Excellence ประกอบ

กบัการขยายฐานลูกคา้กลุ่มประกนัสุขภาพซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธข์องบรษิทั นอกจากน้ีบรษิทั มโีครงการ Bangkok Emergency 

Services ท าใหม้กีารประสานงานในการสง่ต่อผูป้ว่ยที่ไดร้บัอุบตัเิหตุหรอืผูป้่วยวกิฤตอย่างมปีระสทิธภิาพและทนัท่วงท ี 

ทัง้น้ี การเติบโตของโรงพยาบาลเครอืข่ายในกรุงเทพและปรมิณฑลเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 ขณะที่โรงพยาบาลเครอืข่ายนอกกรุงเทพและ

ปรมิณฑลเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 1/2561  

การเติบโตของรายได้ค่ารกัษาพยาบาลมาจากทัง้ผู้ป่วย

ชาวไทยรอ้ยละ 4 และชาวต่างชาตริอ้ยละ 8 เทยีบกบัไตร

มาส 1/2561 กลุ่มประเทศที่ยงัเติบโตสูงต่อเน่ือง ได้แก่ 

ผู้ป่วยชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 75        

ชาวโอมานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 75 และชาวกมัพูชาเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 22 โดยสดัส่วนรายได้จากผู้ป่วยชาวไทยต่อต่างชาติ

เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 68 ต่อร้อยละ 32 ในไตรมาส 

1/2561 เป็นรอ้ยละ 67 ต่อรอ้ยละ 33 ในไตรมาส 1/2562  

 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ จ านวน 752 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 4 จากไตรมาส 1/2561 ส่วนใหญ่เกดิจากการลดลงของรายไดจ้าก

การสง่ออกของบรษิทั เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอรี ่(อ านวยเภสชั) จ ากดั (“เอ.เอน็.บ.ี”)  

 

2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานและคา่เสื่อมราคาจ านวน 17,785 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,627 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 

10 จากไตรมาส 1/2561 มสีาเหตุหลกัมาจากรายการพเิศษ ดงัน้ี  

(1) การตัง้ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน จ านวน 616 ล้านบาท (ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได)้  เพื่อรองรบักรณีบรษิทัเลิก

จา้งลูกจา้งทีท่ างานตดิต่อกนัครบ 20 ปี ขึน้ไป ใหม้สีทิธไิดร้บัคา่ชดเชยไมน้่อยกวา่คา่จา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั  

(2) ค่าใช้จ่ายในการจดัหาที่ดนิให้การไฟฟ้านครหลวง ส าหรบัสถานีไฟฟ้า จ านวน 110 ล้านบาท (ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้)เพื่อ

รองรบัการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาล Bangkok International  เน่ืองจากขนาดการใช้ไฟฟ้ารวมของโรงพยาบาลกรุงเทพ (กลุ่ม

อาคารในซอยศูนยว์จิยั) เกนิ 15,000 KVA ซึง่เป็นไปตามระเบยีบของการไฟฟ้านครหลวง และบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

ของบรษิทั 

ทัง้น้ีหากไมร่วมรายการพเิศษดงักล่าว การเตบิโตของคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานรวม จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากไตรมาส 1/2561 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 1,358 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2562 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 จากไตรมาส 1/2561 มสีาเหตุหลกัจากค่า

เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม ่ไดแ้ก่โรงพยาบาลกรุงเทพเชยีงราย และการเปิดใหบ้รกิารของโครงการ 

BDMS Wellness Clinic 
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



3. รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 286 ล้านบาท ลดลง 82 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 22 จากไตรมาส 1/2561 เน่ืองจาก

การขายเงินลงทุนทัง้หมดใน RAM ในไตรมาส 1/2562 ทัง้น้ีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส่วนใหญ่มาจาก บริษัท 

โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 269 ลา้นบาท 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิลดลงเป็น 288 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2562 หรอืลดลงรอ้ยละ 9 จากไตรมาส 1/2561 เน่ืองจากภาระหน้ีหุน้กู้

แปลงสภาพลดลงจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพระหวา่งปี 2561  

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจ านวน 2,067 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 648 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2561 มสีาเหตุหลกัมาจากภาษีจากรายการ

พเิศษรวมจ านวน 1,378 ลา้นบาท (รายละเอยีดตามตารางในหวัขอ้รายการพเิศษ) 

 

4. รายการพเิศษ 
ในไตรมาส 1/2562 บรษิทับนัทกึรายการพเิศษ (สทุธจิากคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได)้ จ านวน 5,513 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

 

 

หากไมร่วมรายการพเิศษ EBITDA เพิม่ขึน้จาก 4,933 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2561 เป็น 5,070 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2562 หรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 3 อยา่งไรกต็ามอตัราก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) ลดลงเลก็น้อยจากรอ้ยละ 24.9 ในไตรมาส 1/2561 เป็นรอ้ยละ 24.4 ไตร

มาส 1/2562  

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรก่อนรายการพเิศษ จ านวน 2,926 ล้านบาท เพิม่ขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 1/2561 ขณะที่มอีตัราก าไรก่อน

รายการพเิศษ ลดลงจากรอ้ยละ 14.8 ในไตรมาส 1/2561 เป็นรอ้ยละ 14.1 ในไตรมาส 1/2562 และมกี าไรก่อนรายการพเิศษต่อหุน้เท่ากบั 

0.19 บาทต่อหุน้ในไตรมาส 1/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

* ไมร่วมรายการพเิศษ 

หากรวมรายการพเิศษในไตรมาส 1/2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยม ีEBITDA จ านวน 4,344 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 12 จากไตรมาส 1/2561 

สง่ผลใหม้ ีEBITDA Margin รอ้ยละ 20.9  

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธจิ านวน 8,439 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 189 จากไตรมาส 1/2561 เน่ืองจากก าไรจากการขายเงนิลงทุน

ทัง้หมดใน RAM ส่งผลใหม้อีตัราก าไรสุทธริ้อยละ 40.6 ขณะที่ก าไรสุทธติ่อหุน้เท่ากบั 0.54 บาทต่อหุน้ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 186 จากไตร

มาส 1/2561 
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 (ล้านบาท) จ านวน ภาษ ี สุทธิจากภาษ ี

1. ก าไรจากการขายเงินลงทนุใน RAM 7,617 (1,523) 6,094 

2. ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน (616) 123 (493) 

3. ค่าใช้จ่ายในการจดัหาท่ีดิน ส าหรับสถานีไฟฟ้า 
เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาล Bangkok International (110) 22 (88) 
รวม 6,891 (1,378) 5,513 

EBITDA & EBITDA margin * ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ * 



 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 135,568 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้เลก็น้อยรอ้ยละ 2 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สว่นใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ านวน 

4,191 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนชัว่คราว จ านวน 1,805 ลา้นบาท สทุธดิว้ยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีล่ดลง จ านวน 5,428 

ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดใน RAM 

ทัง้น้ีบรษิทัมคีา่ความนิยม จ านวน 17,539 ลา้นบาท ไมเ่ปลี่ยนแปลงจาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยบรษิทัไดม้กีารทดสอบการ 

ดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทุกปี หรอืเมื่อใดกต็ามทีม่ขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยคา่เกดิขึน้ อยา่งไรกต็ามบรษิทัไดพ้จิารณาแล้ววา่คา่ความนิยม 

ดงักล่าวไมเ่กดิการดอ้ยค่า  

 
หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 จ านวน 54,230 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2561  เน่ืองจากการลดลงของเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสัน้ จ านวน 5,800 ลา้นบาท และเงนิกูร้ะยะยาวสทุธ ิ จ านวน 

1,540 ลา้นบาท 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ 31 มนีาคม 2562 จ านวน 81,338 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 สว่นใหญ่เกดิจากก าไรในไตรมาส 1/2562  
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สรุปฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) มี.ค. 62 ธ.ค. 61 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 135,568 133,499 2% 

หน้ีสนิรวม 54,230 60,061 (10)% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 81,338 73,438 11% 



อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทน

ผูถ้ือหุ้น เพิม่ขึ้นอย่างมากจากไตรมาส 1/2561 ส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจากก าไรจากการขายเงนิลงทุนทัง้หมด

ใน RAM ในไตรมาส 1/2562  

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุน

เรว็ลดลงจากไตรมาส 1/2561 เน่ืองจากการเพิ่มขึ้น

ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้

แปลงสภาพทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 34.1 วนัในไตร

มาส 1/2561 เป็น 36.1 วนัในไตรมาส 1/2562 ทัง้น้ี

บริษทัและบริษทัย่อยมีการวิเคราะห์อายุของลูกหน้ี 

ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยบริษัทและ

บริษัทย่อยได้มีการบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการ

เก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดยทัว่ไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะหล์ูกหน้ี 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ยลดลง จาก 12.1 วนัในไตร

มาส 1/2561 เป็น 11.6 วนัในไตรมาส 1/2562 ทัง้น้ี

สนิคา้คงเหลอืของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส่วนใหญ่เป็น

ยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งมียาและเวชภัณฑ์บางส่วนที่

เสื่อมสภาพ โดยได้มีการตัง้ค่าเผื่อการปรบัลดราคา

ทุนในสว่นน้ีใหเ้ป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 

 

ในท านองเดยีวกนั ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ลดลงจาก 34.1 วนัในไตรมาส 1/2561 เป็น 33.8 วนัในไตรมาส 1/2562  

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบี้ยลดลงจาก 15.6 เท่าในไตรมาส 1/2561 เป็น 15.1 เท่าในไตรมาส 1/2562 เน่ืองจาก EBITDA ที่

ลดลงจากคา่ใชจ้า่ยในรายการพเิศษ 

อตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจาก 0.5 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เป็น 0.4 เท่า ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 ใน

ท านองเดยีวกนั อตัราสว่นหน้ีสนิสว่นที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อทุน ลดลงจาก 0.5 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เป็น 0.3 เท่า ณ วนัที ่

31 มนีาคม 2562 เป็นผลมาจากการช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิในไตรมาส 1/2562  

อตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อ EBITDA ลดลงจาก 2.0 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็น 1.3 เท่า ณ วนัที่ 31 มนีาคม 

2562  

บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัคงด าเนินนโยบายการจดัการและควบคุมโครงสรา้งทางการเงนิที่รดักุม เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยมืของเงนิกู้

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู ้โดยรกัษาอตัราสว่นทางการเงนิ และสภาพคล่องในระดบัทีเ่หมาะสม 
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หมายเหตุ: - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 
             - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จา่ย 

             - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ไตรมาส 

1/2562 

ไตรมาส 

1/2561 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 25.1 9.4 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  45.2 18.1 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  0.8 1.2 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.8 1.1 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  36.1 34.1 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 11.6 12.1 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 33.8 34.1 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 15.1 15.6 

 มี.ค. 62 ธ.ค. 61 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.4 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.3 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 1.3 2.0 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เมื่อวนัที ่ 14 มนีาคม 2562 บรษิทั หลกัทรพัย ์ ซ ี แอล เอส เอ ประเทศไทย จ ากดั ไดจ้ดังาน CLSA ASEAN Forum 2019 ณ โรงแรม 

แกรนด ์ ไฮแอท เอราวณั กรงุเทพ ในการน้ี คณุนฤมล น้อยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น 

การเงนิ คณุนิศา เลาหสมบูรณ์ ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ คุณอรรจยา อนิทรประสงค ์ AVP และคณุจติมิา รตันธรรม    

Assistant Director ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ไดพ้บปะนกัลงทุนสถาบนัสถาบนัทัง้ไทยและ ต่างประเทศจ านวน 14 สถาบนั และเป็นโอกาสอนัด ี

ในการสรา้งความเขา้ใจถงึกลยทุธแ์ละแผนงานในอนาคตของบรษิทั 

CLSA ASEAN Forum 2019 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ 12 มนีาคม 2562 คณุนฤมล น้อยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้ านวย 

การใหญ่ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ คณุอรรจยา 

อนิทรประสงค ์ AVP และคณุจติมิา รตันธรรม Assistant Director 

ดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์ ไดร้บัเชญิใหร้่วมงาน CGS-CIMB Thailand Corpo-

rate Day 2019 จดัโดยหลกัทรพัย ์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี (ประเทศไทย)  ณ 

โรงแรมคอนราด กรงุเทพ เพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการทีส่ าคญัของ 

บรษิทักลยทุธแ์ละแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัแก่นักลงทุนสถาบนัไทยและ

ต่างประเทศจ านวน 25 สถาบนั 

CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2019 
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บรษิทัจดัประชุมนักวเิคราะห์ ครัง้ที่ 2/2562 ในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 1/2562  
พรอ้มเปิดโอกาสใหน้ักวเิคราะห ์และนักลงทุนไดท้ราบถงึผลประกอบการล่าสุด รวมถงึได้มโีอกาสซกัถามขอ้มูลในดา้นต่างๆ โดยผู้บรหิาร
ของบรษิทัที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย คุณนฤมล น้อยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด้านการเงนิ 
นายแพทยช์ยัรตัน์ ปณัฑรุอมัพร ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร และประธานคณะผูบ้รหิาร  กลุ่ม 2 และคุณอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP ดา้น
นกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 2/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4 เมษายน 2562 คณุอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP คณุจติมิา รตันธรรม Assistant Director และคณุชามา วจิติรเสถยีร Assistant 

Manager ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ไดร้บัเชญิใหร้่วมงาน Thailand Investment Conference 2019 จดัโดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั 

(มหาชน) ร่วมกบั Bank of America Merrill Lynch ณ ณ โรงแรม แกรนด ์ไฮแอท เอราวณั กรงุเทพ เพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการที่ 

ส าคญัของบรษิทักลยทุธแ์ละแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัแก่นักลงทุนสถาบนัไทยและต่างประเทศ จ านวน 24 สถาบนั 

Thailand Investment Conference 2019 
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บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรอื “BDMS” ซึง่เป็นชื่อยอ่หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถอืไดว้า่เป็นกลุ่มธรุกจิ

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 135,568 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2562 ปจัจบุนัมโีรงพยาบาลในเครอื 45 แหง่ในประเทศไทย และ 2 แหง่ ในประเทศกมัพชูา 

บรษิทัไดมุ้ง่ม ัน่พฒันาเพื่อยกระดบัคณุภาพในการรกัษาพยาบาล ทัง้ทางดา้นเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยัและคุณภาพในการรกัษา การ

วนิิจฉยัโรคทีเ่ป็นมาตรฐานสากล รวมถงึความพรอ้มและศกัยภาพในการดแูลรกัษา ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีท่ดัเทยีมมาตรฐานโรงพยาบาล

ระดบันานาชาต ิ 

ติดต่อสอบถาม : นกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

   บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

   2 ซอยศูนยว์จิยั 7 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรงุเทพ 10310  

   Tel  +66(0)2755-1793 Email  investor@bangkokhospital.com 


