
สรปุเหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

บรษิทัให้ความส าคญักบัความปลอดภยัและการดูแลสุขภาพของแพทย์ พนักงาน และผู้เข้ารบับรกิารทุกท่าน 
โดยได้มีการอบรมให้ความรู้แก่ทีมงานที่เกี่ยวกบั COVID-19 และออกมาตรการที่จ าเป็นในการป้องกนัการ
ระบาดของไวรสั อาท ิ
 
1. พฒันารปูแบบการให้บริการเพ่ือป้องกนัการระบาดของ COVID-19 

บรษิทัไดม้กีารพฒันารูปแบบการใหบ้รกิารต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่แพทย ์พนักงานและผูเ้ขา้รบั
บริการสามารถเดินทางมาใช้บริการในช่วงการแพร่ระบาด และได้มีการพฒันาระบบการสื่อสารและแนว
ทางการบรกิารใหแ้ก่ผูป้ว่ย ซึง่รวมถงึ  
 การจดัแยกพืน้ท่ีให้บริการ โดยแบ่งเป็นคลินิก ARI (Acute Respiratory Infection) ใหบ้รกิารแก่ผูป้่วย

ที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ และ คลินิก Non-ARI ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการทางระบบ
ทางเดนิหายใจ 

 การตรวจ COVID-19 บรษิทัพรอ้มใหบ้รกิารตรวจวเิคราะหห์าเชื้อ COVID-19 ผ่านบรษิทั ไบโอ โมเลกุล
ล่าร ์แลบบอรอทอรีส่์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ด้วยเทคนิค Real-time PCR และเทคนิค 
Rapid Test  

 Samitivej Virtual Hospital หรอืโรงพยาบาลออนไลน์ ใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาทางการแพทยแ์บบ Real-
time (Teleconsultation) ตลอด 24 ชัว่โมง ผา่นทางแอพพลเิคชัน่ 

 Bangkok Hospital Delivery Services ใหบ้รกิารปรกึษาแพทยแ์บบ Teleconsultation รวมถงึใหบ้รกิาร
เจาะเลอืด ฉีดวคัซนี และจดัสง่ยาถงึบา้น  

 นวตักรรมทางการแพทย ์
Healthy Bot หุ่นยนต์ที่ท าหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยแทนบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านการสื่อสารทาง
จอมอนิเตอร ์และช่วยในการสง่ยา เวชภณัฑ ์อาหาร รวมถงึสิง่ของอื่นๆในพืน้ทีค่ดัแยก  
Tytocare นวตักรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ที่รวมชุดอุปกรณ์ตรวจวดัสุขภาพ ในรูปแบบที่พกพาง่าย 
และออกแบบให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานได้เอง เพื่อตรวจวดัอุณหภูมิ ปอดและหวัใจด้วยระบบการฟงั
เสียงรวมไปถึงหู ช่องคอและผิวหนัง ด้วยระบบรูปภาพและวิดีโอเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยผ่านระบบ
ออนไลน์ 
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ผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2563 



2. 15 Days Homecoming Health Watch ท่ีMövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok 

โรงพยาบาลกรุงเทพส านักงานใหญ่ ร่วมกบัMövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ได้รบัการรบัรองจากรฐับาล ให้เป็นพื้นที่
ควบคุมโรค หรอื State Quarantine ทางเลือก เพื่อการเฝ้าสงัเกตอาการ 15 วนั ส าหรบัคนไทยและชาวต่างชาติที่เดนิทางกลบัจาก
ต่างประเทศ พร้อมดว้ยการบรกิารทางการแพทยจ์ากโรงพยาบาลกรุงเทพส านักงานใหญ่ อาท ิการเขา้รบัการปรกึษาจากแพทยเ์พื่อ
พจิารณาผ่านเกณฑเ์ข้าร่วมโครงการ การตรวจอุณหภูมริ่างกายและสอบถามอาการประจ าวนัโดยการดูแลของพยาบาล การบรกิาร
อาหารเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนั และบรกิารตรวจหาเชือ้ COVID-19 ระหวา่งการเฝ้าสงัเกตอาการ เป็นตน้ 
 

การด าเนินงานตามงบการเงินรวมในไตรมาส 1/2563 

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 1/2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 20,003 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 767 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 4 

จากในไตรมาส 1/2562 เน่ืองจาก 

 รายได้ค่าร ักษาพยาบาล จ านวน 18,882 ล้านบาท 
ลดลง 910 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จากไตรมาส 
1/2562 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของจ านวนผูป้่วย 
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมารกัษาพยาบาลจาก
ต่างประเทศ ซึ่งได้รบัผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID-19 ส่งผลใหร้ายไดค้่ารกัษาพยาบาลของผูป้่วย
ชาวต่างประเทศ ลดลงรอ้ยละ 14 จากไตรมาส 1/2562 
โดยเป็นการลดลงของผูป้่วยตะวนัออกกลาง รอ้ยละ 40 
ผูป้ว่ยชาวจนี รอ้ยละ 32 และผูป้่วยในกลุ่มอาเซยีน (ไม่
รวมผูป้่วยชาวไทย) ร้อยละ 9 ขณะที่ รายได้ค่ารกัษาพยาบาลของผู้ป่วยชาวไทยมกีารเตบิโตใกล้เคยีงกบัไตรมาส 1/2562 โดย
สดัสว่นรายไดจ้ากผูป้ว่ยชาวไทยต่อต่างชาตเิปลี่ยนแปลงจากรอ้ยละ 67 ต่อรอ้ยละ 33 ในไตรมาส 1/2562 เป็นรอ้ยละ 71 ต่อรอ้ย
ละ 29 ในไตรมาส 1/2563 
โรงพยาบาลเครอืข่ายในกรุงเทพและปรมิณฑล ได้รบัผลกระทบมากกว่า ส่งผลให้มีรายได้ลดลงร้อยละ 6 ขณะที่โรงพยาบาล
เครอืขา่ยนอกกรงุเทพและปรมิณฑลมรีายไดล้ดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 2 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 1/2562 

 รายได้จากการจ าหน่ายสนิค้า จ านวน 858 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 14 จากไตรมาส 1/2562 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม่ขึ้นของ
รายได้ของ บรษิทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อ านวยเภสชั) จ ากดั และบรษิทั สหแพทย์เภสชั จ ากดั ซึ่งส่วนหน่ึงมาจากการขาย
สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั COVID-19 เช่น แอลกอฮอรล์า้งมอื หน้ากากอนามยั เป็นตน้  

 รายไดอ้ื่น จ านวน 263 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17 จากไตรมาส 1/2562 เน่ืองจากการเปิดใหบ้รกิาร Mövenpick BDMS Wellness 
Resort Bangkok ในเดอืนมถิุนายน 2562 

2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานและคา่เสื่อมราคาจ านวน 16,807 ล้านบาท ลดลง 978 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 5 

จากไตรมาส 1/2562  

ทัง้น้ีในไตรมาส 1/2562 บรษิทัและบรษิทัย่อย ไดบ้นัทกึรายการพเิศษจากการประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน และค่าใช้จ่าย

ในการจดัหาที่ดิน ส าหรบัสถานีไฟฟ้า เพื่อรองรบัการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาล Bangkok International รวมจ านวน 726 ล้านบาท 

(รายละเอยีดตามตารางในหวัข้อรายการพเิศษ) หากไม่รวมรายการพเิศษดงักล่าว การเตบิโตของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม จะ

ลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 1 จากไตรมาส 1/2562 เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยพนกังานทีล่ดลง 
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย จ านวน 1,593 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17 จากไตรมาส 1/2562 มสีาเหตุหลกัมา

จากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ ฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่า ซึ่งส่งผลใหบ้รษิทัต้องรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิส าหรบัสญัญาเช่า

ทุกรายการทีม่รีะยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดอืน เวน้แต่สนิทรพัยอ์า้งองินัน้มมีูลค่าต ่า ท าใหบ้รษิทัมกีารบนัทกึค่าเสื่อมราคาและค่า

ตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้จ านวน 102 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2563 

3. รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 218 ล้านบาท ลดลง 68 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 24 จากไตรมาส 1/2562 เน่ืองจาก

ผลประกอบการของบริษทัร่วมที่ลดลง ทัง้น้ี ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษิทัร่วมส่วนใหญ่มาจากบริษทั โรงพยาบาลบ ารุง

ราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 191 ลา้นบาท ซึง่ลดลงรอ้ยละ 29 จากไตรมาส 1/2562 

 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิลดลงเป็น 228 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2563 หรอืลดลงรอ้ยละ 21 จากไตรมาส 1/2562 เป็นผลจากการหน้ีสนิที่

ลดลงจากการครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“CB”) ในเดอืนกนัยายน 2562 

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจ านวน 506 ล้านบาท ลดลงจาก 2,067 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2562 เน่ืองจากในไตรมาส 1/2562 บรษิทัและ

บริษทัย่อยรบัรู้ภาษีจากรายการพิเศษ จ านวน 1,378 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากภาษีจากการขายเงินลงทุนทัง้หมดใน บริษัท 

โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”) (รายละเอยีดตามตารางในหวัขอ้รายการพเิศษ)  

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

 

 
 

 

 

 

 

5. ความสามารถในการท าก าไร 
หากไมร่วมรายการพเิศษ EBITDA ลดลงจาก 5,070 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2562 เป็น 4,790 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563 หรอืลดลง

รอ้ยละ 6 สง่ผลให ้EBITDA Margin ลดลงจากรอ้ยละ 24.4 ในไตรมาส 1/2562 เป็นรอ้ยละ 23.9 ไตรมาส 1/2563 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรก่อนรายการพเิศษ จ านวน 2,568 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 12 จากไตรมาส 1/2562 ส่งผลใหอ้ตัราก าไรก่อน

รายการพเิศษ ลดลงจากร้อยละ 14.1 ในไตรมาส 1/2562 เป็นร้อยละ 12.8 ในไตรมาส 1/2563 และมกี าไรก่อนรายการพเิศษต่อหุ้น

เท่ากบั 0.16 บาทต่อหุน้ในไตรมาส 1/2563 

หากรวมรายการพเิศษ บริษทัและบรษิทัย่อยมีก าไรสุทธลิดลงร้อยละ 70 จากไตรมาส 1/2562 เน่ืองจากรายการพิเศษในไตรมาส 

1/2562 สว่นใหญ่มาจากก าไรจากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดใน RAM  
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 (ล้านบาท) จ ำนวน ภำษ ี สุทธิจำกภำษ ี

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 * 

* ไมร่วมรายการพเิศษ 



 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 142,889 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

จ านวน 9,218 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สว่นใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่า 

เงนิสด จ านวน 6,637 ลา้นบาท เป็นผลจากการกู้ยมืระยะสัน้เพื่อรองรบัการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล การไถ่ถอนหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนด 

ในไตรมาส 2/2563 และส ารองสภาพคล่องรองรบัสถานการณ์ COVID-19 ทีย่งัคงมคีวามไมแ่น่นอน รวมถงึเพื่อ นอกจากน้ีสนิทรพัยท์ี ่

เพิม่ขึน้ยงัมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ านวน 3,501 ลา้นบาท จากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 เรื่อง 

สญัญาเช่า  

 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 จ านวน 58,906 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 12,425 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

27 จาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้ จ านวน 8,985 ลา้นบาท 

เพื่อรองรบัการจา่ยเงนิปนัผลระหว่างกาล การไถ่ถอนหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดในไตรมาส 2/2563 และส ารองสภาพคล่องรองรบัสถานการณ์ 

COVID-19 นอกจากน้ียงัมกีารบนัทกึเงนิปนัผลคา้งจา่ยจ านวน 4,956 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจ านวน 3,558 

ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 เรื่องสญัญาเช่า สทุธดิว้ยการลดลงของหุน้กู ้

จากการไถ่ถอนทีค่รบก าหนดระหว่างงวด จ านวน 3,000 ลา้นบาท และคา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย จ านวน 1,893 ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ 31 มนีาคม 2563 จ านวน 83,983 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 3,199 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4 

จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สว่นใหญ่เกดิจากเงนิปนัผลจา่ยระหวา่งกาลจ านวน 4,768 ลา้นบาท  
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สรุปฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) มี.ค. 63 ธ.ค. 62 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 142,889 133,662 7% 

หน้ีสนิรวม 58,906 46,480 27% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 83,983 87,182 (4)% 



หากไม่รวมรายการพิเศษ อัตราผลตอบแทนจาก

สนิทรพัย์และอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ ลดลงจากไตร

มาส 1/2562 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของก าไร

จากการด าเนินงานในไตรมาส 1/2563 

อตัราส่วนสภาพคล่องใกล้เคียงเดิม ขณะที่อตัราส่วน

สภาพคล่องหมนุเรว็ลดลงเลก็น้อยจากไตรมาส 1/2562 

เน่ืองจากการเพิม่ขึ้นของการกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิ 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยเพิม่ขึน้จาก 36.1 วนัในไตรมาส 

1/2562 เป็น 40.5 วนัในไตรมาส 1/2563 เน่ืองจาก

รายไดท้ีล่ดลง ทัง้น้ีบรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรูผ้ลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อลูกหน้ี ซึ่งวดัมูลค่า

ด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้

เหตุการณ์ทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติเกดิขึน้ก่อน  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ยเพิม่ขึน้ จาก 11.6 วนัในไตร

มาส 1/2562 เป็น 13.9 วนัในไตรมาส 1/2563 เป็นผล

จากการเพิม่ขึ้นของสนิค้าคงเหลือ เพื่อให้เพยีงพอต่อ

สถานการณ์ปจัจุบนั ทัง้น้ีสนิคา้คงเหลือของบรษิทัและ

บรษิทัย่อย ส่วนใหญ่เป็นยาและเวชภณัฑ์ ซึ่งมยีาและ

เวชภณัฑ์บางส่วนที่เสื่อมสภาพ โดยไดม้กีารตัง้ค่าเผื่อ

การปรับลดราคาทุนในส่วนน้ีให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะ

ไดร้บั 

 

ในท านองเดยีวกนั ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 33.8 วนัในไตรมาส 1/2562 เป็น 39.1 วนัในไตรมาส 1/2563 เน่ืองจากการ

บรหิารการจา่ยช าระหน้ีของบรษิทั 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเพิม่ขึน้จาก 17.6 เท่าในไตรมาส 1/2562 เป็น 21.0 เท่าในไตรมาส 1/2563 เน่ืองจากการลดลง

ของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

อตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนเพิม่ขึน้จาก 0.3 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็น 0.4 เท่า ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 ใน

ท านองเดยีวกนัอตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อทุน เพิม่ขึน้จาก 0.2 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เป็น 0.3 เท่า ณ วนัที ่

31 มนีาคม 2563 

อตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อ EBITDA เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 1.1 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เป็น 1.2 เท่า ณ วนัที ่

31 มนีาคม 2563 

จากผลกระทบของ COVID-19 ที่ยงัคงมคีวามไม่แน่นอนสูง รวมถึงยงัไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มและระยะเวลาของผลกระทบที่จะ

เกดิขึน้ได ้บรษิทัจงึไดม้กีารวางแผนรบัมอืในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้ในปี 2563 อย่างไรกต็ามบรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามมัน่ใจ

ว่า บรษิทัมสีภาพคล่องที่เพยีงพอ และสามารถรบัมอืต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไดจ้ากนโยบายการจดัการและควบคุมโครงสรา้ง

ทางการเงนิทีร่ดักุม 
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หมายเหตุ: - ไมร่วมรายการพเิศษ 
- การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 

             - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จา่ย 

             - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ไตรมาส 

1/2563 

ไตรมาส 

1/2562 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 7.4 8.7 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  12.5 15.8 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  0.8 0.8 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.7 0.8 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  40.5 26.1 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 13.9 11.6 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 39.1 33.8 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 21.0 17.6 

 มี.ค. 62 ธ.ค. 61 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.4 0.3 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.3 0.2 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 1.2 1.1 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัจดัประชุมนักวเิคราะห์ ครัง้ที่ 2/2563 ในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยเป็นการจดัผ่าน WebEx เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัผล
ประกอบการไตรมาส 1/2563  พร้อมเปิดโอกาสให้นักวเิคราะห ์และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถงึไดม้โีอกาสซกัถาม
ขอ้มลูในดา้นต่างๆ โดยผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มงานประกอบดว้ย คุณนฤมล น้อยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิารด้านการเงิน นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท ประธานฝ่ายแพทย์ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะ
ผูบ้รหิาร  กลุ่ม 1 คุณอรรจยา อินทรประสงค ์AVP และคุณจติมิา รตันธรรม Assistant Director ด้านนักลงทุนสมัพนัธ์ โดยมนีักลงทุนและ
นกัวเิคราะหส์นใจเขา้ร่วมฟงัมากกวา่ 100 ท่าน 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 2/2563 ผา่น WebEx 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่11 มนีาคม 2563 คณุนฤมล น้อยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าที่บรหิารดา้นการเงนิ คณุอรรจยา 

อนิทรประสงค ์ AVP และคณุชามา วจิติรเสถยีร Assistant Manager ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ไดเ้ขา้ร่วมงาน Credit Suisse ASEAN   

Virtual Corporate Day ทีจ่ดัขึน้ในรปูแบบของ VDO Conference จากทีส่ านักงานของบรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) 

จ ากดั ใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัทีส่นใจเขา้รว่มฟงัซึง่การจดังานในลกัษณะน้ีเป็นรปูแบบทีม่ปีระสทิธภิาพในการรกัษาความสมัพนัธก์บั 

นกัลงทุน สถาบนัในช่วงการระบาดของ COVID-19 ทัง้น้ีมผีูส้นใจเขา้รว่มฟงัทัง้นกัลงทุนสถาบนัไทยและต่างประเทศจ านวน 14 สถาบนั 

Credit Suisse ASEAN Virtual Corporate Day 
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บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรอื “BDMS” ซึง่เป็นชื่อยอ่หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถอืไดว้า่เป็นกลุ่มธรุกจิ

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 412,889 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2563 ปจัจบุนัมโีรงพยาบาลในเครอื 46 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 


