
สรปุเหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

1. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เมือ่วนัที ่ 18 กนัยายน 2557 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไมม่ดีอกเบีย้ (“CB”) ใหแ้ก่นกัลงทุนใน
ต่างประเทศ มลูคา่ 10,000 ลา้นบาท ครบก าหนดไถ่ถอนในเดอืนกนัยายน ปี 2562 โดยมผีูถ้อืหุน้กูแ้ปลง
สภาพใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนด (Put Option) และใชส้ทิธแิปลงสภาพทีร่าคา 21.045 
บาทต่อหุน้ ตามตารางดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 
2. เปืดให้บริการ Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok  

เมือ่วนัที ่ 1 มถุินายน 2562 บรษิทัรว่มกบับรษิทั Mövenpick Hotels & Resorts ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร โรงแรม 
Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ซึง่เป็นรสีอรท์เพือ่สขุภาพระดบัสากล ตัง้อยูใ่จกลาง
กรุงเทพมหานคร โดยมคีวามรว่มมอืกบั BDMS Wellness Clinic ออกแบบโปรแกรมเวลเนสเฉพาะบุคคลตาม
หลกัการป้องกนัสขุภาพเพือ่การใชช้วีติทีแ่ขง็แรงและยัง่ยนื รสีอรท์ประกอบดว้ยหอ้งพกักวา่ 290 หอ้ง และ
หอ้งอาหารทีร่องรบักระแสคนรกัสขุภาพ 

3. เปืดให้บริการโรงพยาบาลกรงุเทพอินเตอรเ์นชัน่แนล 

เมือ่วนัที ่1 กรกฏาคม 2562 โรงพยาบาลกรุงเทพอนิเตอรเ์นชัน่แนล โรงพยาบาลระดบัทุตยิภมู ิเปิดใหบ้รกิาร
เป็นโรงพยาบาลในเครอืแหง่ที ่ 48 มเีตยีงโครงสรา้งทัง้สิน้ 172 เตยีง โดยใหบ้รกิารรกัษาภายใตแ้นวคดิ   
Rediscover Your Life ทีน่ าศลิปะและวทิยาศาสตรม์าใชร้ว่มกนักบัการรกัษาดแูลแบบองคร์วม ชว่ยเตมิเตม็
ความตอ้งการของผูป้ว่ยและญาตอิยา่งสมบรูณ์ ทัง้น้ีโรงพยาบาลเน้นใหก้ารรกัษาทางดา้นกระดกูและขอ้
กระดกูสนัหลงั สมองและระบบประสาท 
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ผลการด าเนินงาน 6 เดือน ปี 2562 

  CB (ล้านบาท) จ านวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) 
มูลค่า ณ วันออก CB 10,000 15,491.0 

ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธไิถ่ถอนในปี 2560 (1,560) - 

ผูถ้อืหุน้กูใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพ 

 ในปี 2561 (3,746) 178.0 

 ในไตรมาส 2/2562 (383) 18.2 

 ในเดือน ก.ค. 62 (90) 4.3 

คงเหลือ ณ วันที่ 29 ก.ค. 62 4,221 15,691.5 



การด าเนินงานตามงบการเงินรวม 6 เดือน ปี 2562 

ส าหรบัในครึง่ปีแรกของปี 2562 หากไมร่วมรายการพเิศษ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยก าไรสทุธจิ านวน  4,790 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3 จากงวด

เดยีวกนัของปีก่อน ผลการด าเนินงานโดยสรุป มดีงัน้ี  

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
ในครึง่ปีแรกของ 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 40,407 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,162 ลา้นบาท หรอื 

รอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น เน่ืองจาก  

 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 38,484 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,141 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน มสีาเหตุหลกั

จากการเพิม่ขึน้ของคา่รกัษาพยาบาลตามความซบัซอ้นของโรค โดยมผีลมาจาก Center of Excellence ทัง้ 10 แหง่ การขยายฐาน

ลกูคา้กลุม่ประกนัสขุภาพ และ การประสานงานในการสง่ต่อผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุหรอืผูป้ว่ยวกิฤตอยา่งมปีระสทิธภิาพและทนัทว่งท ี

ผา่นโครงการ Bangkok Emergency Services 

การเตบิโตของรายไดค้า่รกัษาพยาบาลแบง่เป็นการเตบิโตจาก

โรงพยาบาลเครอืขา่ยในกรุงเทพและปรมิณฑลเตบิโตรอ้ยละ 5 

และโรงพยาบาลเครอืขา่ยนอกกรุงเทพและปรมิณฑล เตบิโค

รอ้ยละ 7 จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น  

รายไดจ้ากผูป้ว่ยชาวไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ขณะทีร่ายไดจ้าก

ผูป้ว่ยชาวต่างชาตเิพิม่ขึน้ต่อเน่ืองทีร่อ้ยละ 8 จากงวดเดยีวกนั

ของปีก่อน กลุม่ประเทศทีย่งัเตบิโตสงูต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ผูป้ว่ยชาว

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตสเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 94 ชาวโอมานเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 82 และชาวกมัพชูาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้น้ีสดัสว่นรายไดข้องผูป้ว่ยชาวไทยต่อต่างชาตเิปลีย่นแปลง

จากทีร่อ้ยละ 70 ต่อรอ้ยละ 30 ในครึง่ปีแรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 68 ต่อรอ้ย 32 ในครึง่ปีแรกของปี 2562 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร จ านวน 1,474 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 2 จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น เกดิจากการ

ลดลงของรายไดจ้ากการสง่ออกของบรษิทั เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอรี ่(อ านวยเภสชั) จ ากดั 

 รายไดอ้ืน่จ านวน 448 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 
ในครึง่ปีแรกของปี 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานและคา่เสือ่มราคา จ านวน 34,937 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

2,841 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน มสีาเหตุหลกัมาจากรายการพเิศษ (ก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได)้ ดงัน้ี 

(1) การตัง้ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 616 ลา้นบาท (ก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได)้  เพือ่รองรบักรณบีรษิทัเลกิ

จา้งลกูจา้งทีท่ างานตดิต่อกนัครบ 20 ปี ขึน้ไป ใหม้สีทิธไิดร้บัคา่ชดเชยไมน้่อยกวา่คา่จา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั  

(2) คา่ใชจ้า่ยในการจดัหาทีด่นิใหก้ารไฟฟ้านครหลวง ส าหรบัสถานีไฟฟ้า จ านวน 110 ลา้นบาท (กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได)้เพือ่

รองรบัการใชไ้ฟฟ้าของโรงพยาบาล Bangkok International  เน่ืองจากขนาดการใชไ้ฟฟ้ารวมของโรงพยาบาลกรุงเทพ (กลุม่

อาคารในซอยศนูยว์จิยั) เกนิ 15,000 KVA ซึง่เป็นไปตามระเบยีบของการไฟฟ้านครหลวง และบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร

ของบรษิทั 

ทัง้น้ีหากไมร่วมรายการพเิศษดงักล่าว การเตบิโตของคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานและคา่เสือ่มราคารวม จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 จากงวด

เดยีวกนัของปีก่อน 

คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย จ านวน 2,766 ลา้นบาทในครึง่ปีแรกของปี 2562 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน มสีาเหตุ
หลกัจากค่าเสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายของโรงพยาบาลเครอืขา่ยแหง่ใหม ่ และการเปิดใหบ้รกิารของ BDMS Wellness Clinic และ 
Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok 

ห น้ า  3  ฉ บั บ ท่ี  3 / 2 5 6 2  

รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



3. รายการอื่นๆ 
 สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม จ านวน 484 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 32 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการขายเงนิ

ลงทุนทัง้หมดใน RAM ในไตรมาส 1/2562 ทัง้น้ีสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มในครึง่ปีแรกของปี 2562 สว่นใหญ่เกดิจาก

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนใน บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 449 ลา้นบาท  

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิลดลงเป็น 550 ลา้นบาท หรอืลดลง รอ้ยละ 10 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากภาระหน้ีหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ลดลงจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ ประกอบกบัการช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิในไตรมาส 1/2562 

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล จ านวน 2,570 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จาก 1,107 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากภาษจีาก

รายการพเิศษรวมจ านวน 1,379 ลา้นบาท (รายละเอยีดตามตารางในหวัขอ้รายการพเิศษ) 

4. รายการพเิศษ 
ในครึง่ปีแรกของปี 2562 บรษิทับนัทกึรายการพเิศษ (สทุธจิากคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได)้ จ านวน 5,514 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

หากไมร่วมรายการพเิศษ EBITDA เพิม่ขึน้จาก 8,793 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2561 เป็น 8,962 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2562

หรอืเพิม่ขึน้เลก็น้อยรอ้ยละ 2 อยา่งไรกต็าม EBITDA Margin ลดลงจากรอ้ยละ 23.0 ในครึง่ปีแรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 22.2 ในครึง่ปี

แรกของปี 2562 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรกอ่นรายการพเิศษ จ านวน 4,790 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน สง่ผลใหอ้ตัราก าไร

ลดลงจากรอ้ยละ 13.0 ในครึง่ปีแรกของปี 2561 เป็นรอ้ยละ 11.9 ในครึง่ปีแรกของปี 2562 และมกี าไรก่อนรายการพเิศษต่อหุน้เทา่กบั 

0.31 บาทต่อหุน้ในครึง่ปีแรกของปี 2562 

 

* ไมร่วมรายการพเิศษ 

หากรวมรายการพเิศษในครึง่ปีแรกของปี 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยม ีEBITDA จ านวน 8,235 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนั
ของปีก่อน สง่ผลใหม้ ีEBITDA Margin รอ้ยละ 20.4 

ขณะทีม่กี าไรสทุธ ิ10,304 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 108 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากก าไรจากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดใน RAM 

ในไตรมาส 1/2562 สง่ผลใหม้อีตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 25.5 ขณะทีก่ าไรสทุธติ่อหุน้เทา่กบั 0.66 บาทต่อหุน้ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 105 จากงวด

เดยีวกนัของปีก่อน 

ห น้ า  3  ฉ บั บ ท่ี  3 / 2 5 6 2  

 (ล้านบาท) จ านวน ภาษี สุทธิจากภาษี 

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

2. ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน (616) 123 (493) 

3. คา่ใช้จา่ยในการจดัหาที่ดิน ส าหรับสถานีไฟฟ้า 
เพ่ือรองรับการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาล Bangkok International (110) 22 (88) 

4. ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอื่น 2 (1) 1 

รวม 6,893 (1,379) 5,51 

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ * EBITDA & EBITDA margin * 



 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 134,354 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้เลก็น้อย จาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 สว่นใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จ านวน 4,595 

ลา้นบาท ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,063 ลา้นบาท สทุธดิว้ยเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทีล่ดลง จ านวน 5,549 

ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากการขายเงนิลงทนุทัง้หมดใน RAM 

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

ดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทุกปี หรอืเมือ่ใดกต็ามทีม่ขีอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่เกดิขึน้ อยา่งไรกต็ามบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้วา่ค่าความนิยม 

ดงักล่าวไมเ่กดิการดอ้ยคา่ 

 
หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 จ านวน 53,751 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 เนื่องจากการลดลงของเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้ จ านวน 5,847 ลา้นบาท  

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ 30 มถุินายน 2562 จ านวน 80,603 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 สว่นใหญ่เกดิจากก าไรระหวา่งงวด 

ห น้ า  4  ฉ บั บ ท่ี  3 / 2 5 6 2  

สรุปฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) มิ.ย. 62 ธ.ค. 61 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 134,354 133,499 1% 

หน้ีสนิรวม 53,751 60,061 (11)% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 80,603 73,438 10% 



อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทน

ผูถ้อืหุน้ เพิม่ขึน้อยา่งมากจากครึง่ปีแรกของปี 2561

สว่นใหญ่เป็นผลมาจากก าไรจากการขายเงนิลงทนุ

ทัง้หมดใน RAM ในครึง่ปีแรกของปี 2562 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งและอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุ

เรว็ลดลงจากครึง่ปีแรกของปี 2561 เนื่องจากการ

เพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและ

หุน้กูแ้ปลงสภาพทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 34.7 วนัในครึง่ปี

แรกของปี 2561 เป็น 36.7 วนัในครึง่ปีแรกของปี 

2562 ทัง้น้ีบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารวเิคราะหอ์ายุ

ของลกูหน้ี ซึง่สว่นใหญ่มอีายุไมเ่กนิ 3 เดอืน โดย

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดม้กีารบนัทกึคา่เผือ่หน้ีสงสยั

จะสญูส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้

จากการเกบ็เงนิจากลกูหน้ีไมไ่ด ้ โดยทัว่ไปพจิารณา

จากประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะหล์กูหน้ี 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ลดลง จาก 12.3 วนัในครึง่ปี

แรกของปี 2561 เป็น 11.8 วนัในครึง่ปีแรกของปี 

2562 ทัง้น้ีสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

สว่นใหญ่เป็นยาและเวชภณัฑ ์ ซึง่มยีาและเวชภณัฑ์

บางสว่นทีเ่สือ่มสภาพ โดยไดม้กีารตัง้คา่เผือ่การปรบั

ลดราคาทุนในสว่นนี้ใหเ้ป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 

 

ขณะทีร่ะยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 34.0 วนัในครึง่ปีแรกของปี 2561 เป็น 34.1 วนัในครึง่ปีแรกของปี 2562 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้เพิม่ขึน้จาก 14.4 เท่าในครึง่ปีแรกของปี 2561 เป็น 15.0 เท่าในครึง่ปีแรกของปี 2562 เน่ืองจาก

การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

จากการช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิในครึง่ปีแรกของปี 2562 สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุน (Total Debt to 

Equity) ลดลงจาก 0.5 เทา่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็น 0.4 เทา่ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ในท านองเดยีวกนั อตัราสว่นหน้ีสนิ

สว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อทนุ (Net Debt to Equity) ลดลงจาก 0.5 เทา่ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 เป็น 0.3 เทา่ ณ วนัที ่ 30 

มถุินายน 2562  

อตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อ EBITDA ลดลงจาก 2.0 เทา่ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 เป็น 1.4 เทา่ ณ วนัที ่ 30

มถุินายน 2562 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัคงด าเนินนโยบายการจดัการและควบคมุโครงสรา้งทางการเงนิทีร่ดักุม เป็นไปตามเงือ่นไขการกูย้มืของเงนิกู้

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

             - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

6 เดือน 

2562 

6 เดือน 

2561 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 15.4 8.1 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  27.9 15.4 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  0.7 1.0 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็  0.7 0.9 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  36.7 34.7 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 11.8 12.3 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 34.1 34.0 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 15.0 14.4 

 มิ.ย. 62 ธ.ค. 61 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.4 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.3 0.5 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 1.4 2.0 



ห น้ า 6  ฉ บั บ ท่ี  3 / 2 5 6 2  

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัจดัประชุมนกัวเิคราะห ์ครัง้ที ่3/2562 ในวนัที ่15 สงิหาคม 2562 เพือ่น าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัผลประกอบการไตรมาส 2/2562  พรอ้ม
เปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห ์ และนกัลงทุนไดท้ราบถงึผลประกอบการลา่สุด รวมถงึไดม้โีอกาสซกัถามขอ้มลูในดา้นต่างๆ โดยผูบ้รหิารของ
บรษิทัทีเ่ขา้รว่มงานประกอบดว้ย คุณนฤมล น้อยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ       
คุณ Raymond Chong Chin Wah ประธานคณะผูบ้รหิาร  BDMS Wellness Clinic คณุ Michael Mitchell ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกรงุเทพ
อนิเตอรแ์นชัน่แนล และคุณอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์นอกจากน้ี บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห ์และนกัลงทุน 
ไดเ้ขา้เยีย่มชมโรงพยาบาลกรุงเทพอนิเตอรแ์นชัน่แนล ซึง่เป็นโรงพยาบาลแหง่ใหม ่เปิดใหบ้รกิารในเดอืนกรกฎาคม 2562 ทีผ่า่นมา 
 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวเิคราะห์ คร้ังท่ี 3/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2562 ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธแ์หง่ประเทศไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TIRC) ไดจ้ดังาน BDMS company visit 
& IR Workshop และไดเ้รยีนเชญิคุณนฤมล น้อยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ และคุณ
อรรจยา อนิทรประสงค ์ AVP ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ใหเ้ป็นวทิยากรเพือ่ถ่ายทอดประสบการณ์ในหวัขอ้ Beyond Regulations: Tips for   
effective MD&A reporting มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัจดทะเบยีน ไดท้ราบถงึแนวทาง
การเตรยีม MD&A ความรว่มมอืของหน่วยงานเพือ่ใหไ้ด ้MD&A ทีส่มบรูณ์ ขัน้ตอนการท า MD&A และประเดน็ส าคญัทีค่วรใสใ่น MD&A  

ในการนี้บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาไดเ้ขา้ชม โรงพยาบาลกรุงเทพส านกังานใหญ่ และโรงพยาบาลกรุงเทพอนิเตอรแ์นชัน่แนล  

BDMS Company Visit & IR Workshop 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

ในวนัที ่23 สงิหาคม 2562 ทมีนกัลงทุนสมัพนัธ ์BDMS ไดเ้ขา้รว่มงาน Deutsche TISCO Thailand Hotel & Healthcare Sector Corporate 

Day จดัโดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั ในครัง้น้ีบรษิทัไดม้โีอกาสใหข้อ้มลูเกีย่วกบักลยุทธ ์และแนวโน้มในอนาคตของบรษิทั แก่นกัลงทุน 

สถาบนัไทยจ านวนรวมกวา่ 10 กองทุน 

 

Deutsche TISCO Thailand Hotel & Healthcare Sector Corporate Day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในวนัที ่ 29 สงิหาคม 2562 คุณนฤมล น้อยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ คุณอรรจยา 

อนิทรประสงค ์ AVP และคณุจติมิา รตันธรรม Assistant Director ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ไดเ้ขา้รว่ม Thailand Focus 2019 จดัโดย 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด ์ ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ ในครัง้น้ีบรษิทัไดม้โีอกาสใหข้อ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการ 

ทีส่ าคญัของบรษิทั กลยุทธแ์ละแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัแก่นักลงทุนสถาบนัทัง้ไทยและต่างประเทศ 

 

Thailand Focus 2019 
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บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรอื “BDMS” ซึง่เป็นชือ่ยอ่หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถอืไดว้า่เป็นกลุม่ธุรกจิ

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธุรกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 134,354 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมถุินายน 2562 ปจัจุบนัมโีรงพยาบาลในเครอื 46 แหง่ในประเทศไทย และ 2 แหง่ ในประเทศ

กมัพชูา บรษิทัไดมุ้ง่มัน่พฒันาเพือ่ยกระดบัคุณภาพในการรกัษาพยาบาล ทัง้ทางดา้นเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยัและคุณภาพในการรกัษา 

การวนิิจฉยัโรคทีเ่ป็นมาตรฐานสากล รวมถงึความพรอ้มและศกัยภาพในการดแูลรกัษา ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีท่ดัเทยีมมาตรฐาน

โรงพยาบาลระดบันานาชาต ิ 

ติดต่อสอบถาม : นกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

   บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

   2 ซอยศนูยว์จิยั 7 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่กรุงเทพ 10310  

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


