
สรปุเหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

1. เปิดให้บริการโรงพยาบาลจอมเทียน 
วนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลจอมเทยีน โรงพยาบาลระดบัทุตยิภูม ิเปิดใหบ้รกิารเป็นโรงพยาบาล
ในเครอืแหง่ที่ 49 มเีตยีงโครงสรา้งทัง้สิน้ 232 เตยีง ปจัจุบนัเปิดใหบ้รกิารจ านวน 30 เตยีง ทัง้น้ีโรงพยาบาล
จอมเทยีนใหบ้รกิารดแูลลูกคา้ระดบักลาง และคนในทอ้งที่ เป็นการขยายตลาดของโรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา
ให้กว้างขึน้ โดยเน้นการรกัษาทางดา้นอายุรกรรม ศลัยกรรม ศลัยกรรมกระดูกและข้อ สูตนิรเีวช กุมารเวช 
อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน  

 
2. ความร่วมมือกบั Ping An Health Insurance Company of China Limited (PAH) 
วนัที่ 29 มถิุนายน 2563 บรษิทัได้ลงนามในสญัญาความร่วมมอืกบั PAH ซึ่งเป็นบรษิทัประกนัรายใหญ่ที่มี
มูลคา่ตลาดสงูสดุในประเทศจนี ในการขยายบรกิารสขุภาพมาตรฐานระดบัโลก เพื่อสมาชกิประกนัสุขภาพของ 
PAH สามารถเดนิทางเข้ารบัการรกัษาพยาบาลกบัโรงพยาบาลในเครอืข่ายของบริษทั เป็นการรองรบัการ
ขยายตลาดไปยงัประเทศจนี  โดยบรษิทัพร้อมน าเสนอแนวทางการรกัษาที่หลากหลายและครอบคลุมตาม
ความต้องการ รวมถึงบรกิารสุขภาพในด้านต่างๆที่พฒันาขึน้เฉพาะส าหรบัลูกค้า PAH อาท ิโปรแกรมการ
ตรวจร่างกายพืน้ฐาน โปรแกรมการตรวจและรกัษาโรคเฉพาะทางดว้ยทมีแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ โปรแกรมตรวจ
คดักรองและการรกัษาโรคมะเร็ง การรกัษาด้านศลัยกรรมกระดูก การผ่าตดัเปลี่ยนสะโพกและการผ่าตดั
เปลีย่นขอ้เขา่  การรกัษาโรคหวัใจและระบบประสาท เป็นตน้  
จากความรว่มมอืดงักล่าว บรษิทัคาดวา่จะท าใหร้ายไดจ้ากผูป้ว่ยชาวจนีเพิม่ขึน้จากอนัดบัที่ 4 ในปี 2562 เป็น
อนัดบั 1 ใน 3 ของรายไดค้า่รกัษาพยาบาลจากผูป้ว่ยชาวต่างชาตทิัง้หมด ในอกี 3 ปีขา้งหน้า  
 

3. ความร่วมมือกบับริษทัวิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ในโครงการ Viriyah Healthcare by BDMS 
วนัที ่16 กรกฎาคม 2563 บรษิทัรว่มมอืกบับรษิทั วริยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ออก Viriyah Healthcare 
by BDMS ‘คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพ่ือคนไทย’ ซึ่งเป็น BDMS Exclusive Health Insurance เพื่อใหค้นไทย
ได้เข้าถึงการรกัษาพยาบาลระดบัสากลด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลทัว่ประเทศ ด้วยเบี้ยประกนัที่ไม่แพง มี
เงื่อนไขความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ในแต่ละปี ได้รบัผลประโยชน์ใหม่ต่อเน่ืองทุกปี 
คุม้ครองตัง้แต่อาย ุ16-60 ปี และต่อเน่ืองจนถงึ 80 ปี  
จากความร่วมมอืดงักล่าว บรษิทัคาดวา่สดัสว่นรายไดจ้ากผูป้่วยประกนัจะเพิม่ขึน้จาก รอ้ยละ 31 ปี 2562 
เป็นประมาณรอ้ยละ 40 ของรายไดค้า่รกัษาพยาบาลในอกี 3  
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ผลการด าเนินงาน 6 เดือน ปี 2563 



การด าเนินงานตามงบการเงินรวมใน 6 เดือน ปี 2563 

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 

ในครึง่ปีแรกของปี 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 33,980 ลา้นบาท ลดลง 6,427 ล้านบาท หรอืรอ้ย

ละ 16 จากครึง่ปีแรกของปี 2562 เน่ืองจาก 

 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 31,962 ล้านบาท ลดลง 6,523 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 17 จากครึง่ปีแรกของปี 2562 มสีาเหตุหลกั
จากการลดลงจ านวนผู้ป่วย ซึ่งได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้รายได้ค่ารกัษาพยาบาลของผู้ป่วย
ชาวต่างชาตลิดลง รอ้ยละ 35 จากครึง่ปีแรกของปี 2562 โดยมกีารลดลงหลกัจาก ผูป้่วยตะวนัออกกลาง รอ้ยละ 63 ผูป้่วยชาวจนี 
รอ้ยละ 45 และผูป้่วยชาวออสเตรเลยี ร้อยละ 41 ในท านองเดยีวกนัรายไดค้่ารกัษาพยาบาลของผูป้่วยชาวไทยลดลง ร้อยละ 11
จากครึง่ปีแรกของปี 2562 ทัง้น้ีสดัสว่นรายไดข้องผูป้ว่ยชาวไทยต่อต่างชาตเิปลี่ยนแปลงจากที่รอ้ยละ 68ต ่่อรอ้ยละ 32 ในครึง่ปี
แรกของปี 2562 เป็นรอ้ยละ 76 ต่อรอ้ยละ 24 ในครึง่ปีแรกของปี 2563 
การลดลงของรายไดค้่ารกัษาพยาบาลแบ่งเป็นการลดลงจากโรงพยาบาลเครอืข่ายในกรุงเทพและปรมิณฑลเตบิโตรอ้ยละ 19 และ
การลดลงของโรงพยาบาลเครอืขา่ยนอกกรงุเทพและปรมิณฑล รอ้ยละ 13 จากครึง่ปีแรกของปี 2562 
ทัง้น้ีอตัราการครองเตยีงลดลงจากรอ้ยละ 66 ในครึง่ปีแรกของปี 2562 เป็นรอ้ยละ 51 ในครึง่ปีแรกของปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร จ านวน 1,565 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากครึง่ปีแรกของปี 2562 จากการเพิม่ขึน้ของ
รายได้ของ บรษิทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อ านวยเภสชั) จ ากดั และบรษิทั สหแพทย์เภสชั จ ากดั ซึ่งส่วนหน่ึงมาจากการขาย
สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั COVID-19 เช่น แอลกอฮอรล์า้งมอื หน้ากากอนามยั เป็นตน้  

 รายไดอ้ื่นจ านวน 453 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยรอ้ยละ 1จากครึง่ปีแรกของปี 2562 
 

2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 
ในครึ่งปีแรกของปี 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคา จ านวน 29,792 ล้านบาท ลดลง 

5,146 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 15 จากครึง่ปีแรกของปี 2562 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 3,188 ลา้นบาทในครึง่ปีแรกของปี 2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 จากครึง่ปีแรกของปี 2562 มสีาเหตุ

หลกัมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ ฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่า ท าใหบ้รษิทัมกีารบนัทกึค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย

เพิม่ขึ้นจ านวน 197 ล้านบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2563 ดงันัน้หากไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ ฉบบัที ่

16 ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย จะเพิม่ขึ้นร้อยละ 8 จากครึ่งปีแรกของปี 2562 ซึ่งเพิม่ขึ้นจากการเปิดให้บรกิารของ Mövenpick 

BDMS Wellness Resort Bangkok และโรงพยาบาลจอมเทยีน  
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



3. รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 181 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 63 จากครึง่ปีแรกของปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากส่วน

แบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) (“BH”) จ านวน 201 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 55 จาก

ครึง่ปีแรกของปี 2562 สุทธดิว้ยผลจากการแปลงสภาพ CB ของ BH เป็นหุน้สามญั ท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัใน BH ลดลง

เป็นรอ้ยละ 22.94 จากรอ้ยละ 24.99 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแล้ว ดงันัน้บรษิทัจงึต้องปรบัลดส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน BH 

ทีเ่คยรบัรูต้ามวธิสีว่นไดเ้สยี ตามสดัสว่นทีถู่กลดลง    

 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิลดลงเป็น 446 ล้านบาท หรอืลดลง รอ้ยละ 19 จากครึง่ปีแรกของปี 2562 เน่ืองจากหน้ีสนิที่ลดลงจากการครบ

ก าหนดไถ่ถอน CB ในเดอืนกนัยายน 2562 

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล จ านวน 733 ลา้นบาทลดลงจาก 2,570 ลา้นบาทในครึง่ปีแรกของปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของก าไร

ก่อนภาษนิีตบิุคคล ประกอบกบัในครึ่งปีแรกของปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรูภ้าษจีากรายการพเิศษ จ านวน 1,379 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่มาจากภาษีจากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดใน บรษิทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”) (รายละเอยีดตาม

ตารางในหวัขอ้รายการพเิศษ) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ความสามารถในการท าก าไร 
หากไม่รวมรายการพเิศษในครึง่ปีแรกของปี 2562 ดงัที่ไดก้ล่าวไปแล้ว EBITDA ลดลงจาก 8,962 ล้านบาท ในครึ่งปีแรกของปี 2562 
เป็น 7,377 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2563 หรอืลดลงรอ้ยละ 18 จากครึง่ปีแรกของปี 2562 ส่งผลให ้EBITDA Margin ลดลงจากรอ้ย
ละ 22.2 ในครึง่ปีแรกของปี 2562 เป็นรอ้ยละ 21.7 ในครึง่ปีแรกของปี 2563 
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 (ล้านบาท) จ ำนวน ภำษ ี สุทธิจำกภำษ ี

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

2. ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุระยะยำว 2 (1) 1 
3. ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์พนกังำน (616) 123 (493) 
4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัหำท่ีดิน ส ำหรับสถำนีไฟฟ้ำ 
เพื่อรองรับกำรใช้ไฟฟ้ำของโรงพยำบำล Bangkok International (110) 22 (88) 
รวม 6,893 (1,379) 5,514 

EBITDA & EBITDA margin * 

* ไมร่วมรายการพเิศษ 



บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรก่อนรายการพเิศษ จ านวน 3,026 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 37 จากครึง่ปีแรกของปี 2562 ส่งผลใหอ้ตัราก าไร

ลดลงจากรอ้ยละ 11.9 ในครึง่ปีแรกของปี 2562 เป็นรอ้ยละ 8.9 ในครึ่งปีแรกของปี 2563 และมกี าไรก่อนรายการพเิศษต่อหุ้นเท่ากบั 

0.19 บาทต่อหุน้ในครึง่ปีแรกของปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 38 จากครึง่ปีแรกของปี 2562 

หากรวมรายการพเิศษ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยม ีEBITDA ลดลงรอ้ยละ 10 และมกี าไรสทุธลิดลงรอ้ยละ 72 จากครึง่ปีแรกของปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 30 มถิุนายน 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 132,852 ลา้นบาท ลดลง 

เลก็น้อย จาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 สว่นใหญ่เกดิจากการลดลงของลูกหน้ีการคา้ จ านวน 1,971 ลา้นบาท และการลดลงของ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ านวน 1,268 ลา้นบาท สทุธดิว้ยการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้จ านวน 3,477 ลา้นบาท 

จากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า  

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 จ านวน 48,443 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสทุธจิ านวน 4,914 ลา้นบาท และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าสทุธจิ านวน 

3,561 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของเงนิเบกิเกนิ 

บญัชธีนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสัน้ จ านวน 3,194 ลา้นบาท เพื่อส ารองสภาพคล่องรองรบัสถานการณ์ COVID-19 สทุธดิว้ยการลดลง 

ของหุน้กู้ จากการไถ่ถอนที่ครบก าหนดระหว่างงวด จ านวน 5,000 ลา้นบาท การลดลงของคา่ใช้จา่ยคา้งจา่ย จ านวน 2,859 ลา้นบาท 

และการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จ านวน 2,298 ลา้นบาท   

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ 30 มถิุนายน 2563 จ านวน 84,409 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 สว่นใหญ่เกดิจากผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัช ี เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอื 

ปฏบิตัจิ านวน 1,008 ลา้นบาทและเงนิปนัผลจา่ยจ านวน 4,768 ลา้นบาท สทุธดิว้ยก าไรสทุธสิ าหรบังวด 
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สรุปฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) มิ.ย. 63 ธ.ค. 62 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 132,852 133,662 (1)% 

หน้ีสนิรวม 48,443 46,480 4% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 84,409 87,182 (3)% 

ก าไรก่อนรายการพิเศษและอตัราก าไรก่อนรายการพิเศษ 



หากไม่รวมรายการพิเศษ อัตราผลตอบแทนจาก

สนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ลดลงจากครึง่ปี

แรกของปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของ

ก าไรจากการด าเนินงานในครึง่ปีแรกของปี 2563 

อตัราสว่นสภาพคล่องและอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็

เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกของปี 2562 เน่ืองจากการลดลง

ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู้แปลง

สภาพทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 36.6 วนัในครึง่ปีแรก

ของปี 2562 เป็น 43.9 วนัในครึ่งปีแรกของปี 2563

เน่ืองจาก COVID-19 ส่งผลให้รายได้ลดลง และท าให้

การด าเนินการเก็บหน้ีทัง้ในและต่างประเทศไม่สะดวก 

ทัง้น้ีบริษทัและบริษทัย่อยรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อลูกหน้ี ซึ่งวดัมูลค่าด้วยวิธรีาคาทุน

ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มกีาร

ดอ้ยคา่ดา้นเครดติเกดิขึน้ก่อน 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ยเพิม่ขึน้ จาก 11.8 วนัในครึง่ปี

แรกของปี 2562 เป็น 14.7 วนัในครึ่งปีแรกของปี 2563

เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้

เพยีงพอต่อสถานการณ์ปจัจุบนั ทัง้น้ีสนิคา้คงเหลอืของ

บรษิทัและบรษิทัย่อย ส่วนใหญ่เป็นยาและเวชภณัฑ ์ซึ่ง

มยีาและเวชภณัฑบ์างสว่นที่เสื่อมสภาพ โดยไดม้กีารตัง้

ค่าเผื่อการปรบัลดราคาทุนในส่วนน้ีให้เป็นมูลค่าสุทธทิี่

จะไดร้บั 

 

ในท านองเดียวกัน ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 34.1 วนัในครึ่งปีแรกของปี 2562 เป็น 38.2 วนัในครึ่งปีแรกของปี 2563 

เน่ืองจากการบรหิารการจา่ยช าระหน้ีของบรษิทั 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้เพิม่ขึน้จาก 16.3 เท่าในครึง่ปีแรกของปี 2562 เป็น 16.5 เท่าในครึง่ปีแรกของปี 2563 เน่ืองจาก

การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

อตัราส่วนหน้ีสนิส่วนที่มภีาระดอกเบี้ยต่อทุน (Total Debt to Equity) เพิม่ขึน้จาก 0.3 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เป็น 0.4 เท่า ณ 

วนัที ่30 มถิุนายน 2563 ในท านองเดยีวกนัอตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อทุน (Net Debt to Equity) เพิม่ขึน้จาก 0.2 เท่า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็น 0.3 เท่า ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563  

อตัราส่วนหน้ีสนิส่วนที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อ EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 1.1 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เป็น 1.9 เท่า ณ วนัที่ 30 

มถิุนายน 2563  

จากผลกระทบของ COVID-19 ที่ยงัคงมคีวามไม่แน่นอนสูง รวมถึงยงัไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มและระยะเวลาของผลกระทบที่จะ

เกดิขึน้ได ้บรษิทัจงึไดม้กีารวางแผนรบัมอืในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในครึ่งปีหลงัของปี 2563  อย่างไรกต็ามบรษิทัและบรษิทั

ย่อยมคีวามมัน่ใจว่า บรษิทัมสีภาพคล่องที่เพยีงพอ และสามารถรบัมอืต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้จากนโยบายการจดัการและ
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หมายเหตุ: - ไมร่วมรายการพเิศษ 
- การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 

             - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จา่ย 

             - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

6 เดือน 

2563 

6 เดือน 

2562 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 4.5 7.2 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  7.3 13.0 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  1.0 0.7 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.8 0.7 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  43.9 36.6 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 14.7 11.8 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 38.2 34.1 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 16.5 16.3 

 มิ.ย.. 63 ธ.ค. 62 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.4 0.3 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.3 0.2 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 1.9 1.1 



ห น้ า 6  ฉ บั บ ท่ี  3 / 2 5 6 3  

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที่ 22 กรกฏาคม 2563 คุณนฤมล น้อยอ ่า กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด้านการเงนิ ได้รบัเชิญเป็น
วทิยากรร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสูงจากบรษิทัเซน็ทรลั พฒันา จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ดุสติธานี จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เอเชยี เอวเิอชั น่ 
จ ากดั (มหาชน) ในงานสมัมนาออนไลน์หวัข้อ Pandemic Pandemonium จดัโดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ในกลุ่มธุรกิจ
การเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร เพื่อแสดงมุมมองเกี่ยวกบัสภาวะเศรษฐกจิหลงัการผ่อนคลายมาตรการปิดเมอืง กลยุทธข์องบรษิทัในสถานการณ์
ปจัจบุนั และการด าเนินธรุกจิแบบ New Normal 

Pandamic Pandemonium—Resuming from the Lockdown 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจดัประชุมนักวิเคราะห์ ครัง้ที่ 3/2563 ในวนัที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยเป็นการจดัผ่าน WebEx เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผล
ประกอบการไตรมาส 2/2563  พร้อมเปิดโอกาสให้นักวเิคราะห์ และนักลงทุนไดท้ราบถงึผลประกอบการล่าสุด รวมถึงได้มโีอกาสซกัถาม
ขอ้มลูในดา้นต่างๆ โดยผูบ้รหิารของบรษิทัที่เขา้ร่วมงานประกอบดว้ย คุณนฤมล น้อยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิารด้านการเงนิ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บรหิาร กลุ่ม  1 คุณบุรณัชย์ ลิมจิตติ Senior VP-
International Marketing ,Advertising and PR คุณอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP และคุณจติมิา รตันธรรม Assistant Director ดา้นนักลงทุน
สมัพนัธ ์โดยมนีกัลงทุนและนกัวเิคราะหส์นใจเขา้ร่วมฟงัมากกวา่ 60 ท่าน 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 3/2563 ผา่น WebEx 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในวนัที่ 18 สงิหาคม 2563 คุณนฤมล น้อยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจา้หน้าที่บรหิารดา้นการเงนิ และทีมนัก
ลงทุนสมัพนัธ์ ได้เข้าร่วม Virtual Results Call จดัโดยบริษัทหลักทรพัย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี ประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผล
ประกอบการไตรมาส 2/2563 และกลยทุธข์องบรษิทั แก่นกัลงทุนและนกัวเิคราะหช์าวต่างประเทศ ซึง่มผีูส้นใจเขา้รว่มฟงัจ านวน 30 ท่าน 

Virtual Results Call hosted by CGS-CIMB for Inter Analysts and  

Fund Managers 

 

 

 

บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรอื “BDMS” ซึง่เป็นชื่อยอ่หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถอืไดว้า่เป็นกลุ่มธรุกจิ

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 132,852 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2563 ปจัจุบนัมโีรงพยาบาลในเครอื 47 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 


