
สรปุเหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

 

ทริสเรทต้ิงคงอนัดบัเครดิตองคก์รและหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของบริษทัท่ีระดบั “AA” 
เมื่อวนัที ่26 ตุลาคม 2563 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัของบรษิทั 
ทีร่ะดบั “AA” ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะทางธรุกจิทีแ่ขง็แกรง่ 
จากการเป็นผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ทีส่ดุในประเทศทีม่เีครอืขา่ยขนาดใหญ่ และมชีื่อเสยีง 
เป็นทีย่อมรบั การประเมนิอนัดบัเครดติพจิารณาถงึผลการด าเนินงานทีด่ขีองบรษิทั ตลอดจนความเสีย่งทาง 
ดา้นการเงนิทีอ่ยูใ่นระดบัปานกลาง และสภาพคล่องทีเ่พยีงพอ โดยมปีระเดน็ส าคญัทีก่ าหนดอนัดบัเครดติ 
ดงัน้ี  
 

 การมสีถานะทางการตลาดทีแ่ขง็แกรง่และคงความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั จากการเป็นผูป้ระกอบการ 
โรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย มเีครอืขา่ยโรงพยาบาลทีก่วา้งขวาง และการบรกิาร 
ทางการแพทยท์ีห่ลากหลาย ประกอบกบัมบีุคลากรทางการแพทยม์ากทีส่ดุในอุตสาหกรรม 

 สญัญาณการฟ้ืนตวัของจ านวนผูป่้วยในประเทศเริม่ปรากฏ แมว้า่จะยงัไมก่ลบัไปถงึระดบัปกต ิ แต่ 
บรษิทัมฐีานผูป่้วยชาวไทยจ านวนมาก และมแีผนเพิม่จ านวนผูป่้วยผา่นการรณรงคส์ง่เสรมิการขาย 
ต่างๆ และการร่วมมอืกบับรษิทัประกนั 

 นอกจากน้ีดว้ยสถานะทีแ่ขง็แกรง่ของประเทศไทยในเรื่องคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นการแพทย ์ ท าเลที่ 
ตัง้ และราคาที่เหมาะสม จงึท าใหย้งัมผีูป่้วยต่างชาตจิ านวนมากต้องการเขา้มารบัรกิารดา้นการแพทย ์
ในประเทศไทย 

 ภาระหน้ีสนิทางการเงนิของบรษิทัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอ โดยบรษิทั 
สามารถรกัษาขอ้ก าหนดทางการเงนิในระดบัทีต่ ่ากว่าเกณฑไ์ด ้ 
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ผลการด าเนินงาน 9 เดือน ปี 2563 



การด าเนินงานตามงบการเงินรวมใน 9 เดือน ปี 2563 

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 

ใน 9 เดอืนแรกของปี 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 50,956 ลา้นบาท ลดลง 11,337 ล้านบาท หรอื

รอ้ยละ 18 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก 

 รายได้ค่ารกัษาพยาบาล จ านวน 48,033 ล้านบาท ลดลง 
11,290 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 จากงวดเดียวกันของปี 
ก่อน มสีาเหตุหลกัจากการลดลงของจ านวนผู้ป่วย ซึ่งได้รบั
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้
รายไดค้่ารกัษาพยาบาลของผู้ป่วยชาวต่างชาตลิดลง รอ้ยละ 
40 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีการลดลงหลักจาก
ผูป่้วยตะวนัออกกลาง รอ้ยละ 74 ผูป่้วยชาวพม่า รอ้ยละ 65 
และผู้ป่วยชาวออสเตรเลีย ร้อยละ 54 ขณะที่รายได้ค่า
รกัษาพยาบาลของผู้ป่วยชาวไทยลดลง รอ้ยละ 10 จากงวด
เดยีวกนัของปีก่อน  

ทัง้น้ีสดัสว่นรายไดข้องผูป่้วยชาวไทยต่อต่างชาตเิปลี่ยนแปลงจากที่รอ้ยละ 69 ต่อรอ้ยละ 31 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 เป็นรอ้ย
ละ 78 ต่อรอ้ยละ 22 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2563 

การลดลงของรายไดค้่ารกัษาพยาบาลแบ่งเป็นการลดลงจากโรงพยาบาลเครอืข่ายในกรุงเทพและปรมิณฑล รอ้ยละ 21 และการ
ลดลงของโรงพยาบาลเครอืขา่ยนอกกรงุเทพและปรมิณฑล รอ้ยละ 14 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

ทัง้น้ีอตัราการครองเตยีงลดลงจากรอ้ยละ 67 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 เป็นรอ้ยละ 49 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2563 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร จ านวน 2,213 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 2 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  

 รายไดอ้ื่นจ านวน 710 ลา้นบาท ไมเ่ปลีย่นแปลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 
ใน 9 เดอืนแรกของปี 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคา จ านวน 44,233 ล้านบาท ลดลง 

8,989 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 4,803 ล้านบาท ใน 9 เดอืนแรกของปี 2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน มี

สาเหตุหลกัมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ ฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่า ท าให้ใน 9 เดอืนแรกของปี 2563 บรษิทัมกีาร

บนัทกึค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึ้นจ านวน 297 ล้านบาท หากไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่

ฉบบัที ่16 คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  

3. รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 247 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 68 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน บรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) (“BH”)  จ านวน 184 ล้านบาท (ซึ่งลดลงจาก 712 
ลา้นบาทใน 9 เดอืนแรกของปี 2562) 

 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิลดลงเป็น 661 ลา้นบาท หรอืลดลง รอ้ยละ 9 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากหน้ีสนิที่ลดลงจากการครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“CB”) ในเดอืนกนัยายน 2562 
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล จ านวน 1,214 ล้านบาทลดลงจาก 3,280 ล้านบาทในงวดเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ

ก าไรก่อนภาษีนิติบุคคล ประกอบกบัใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรู้ภาษีจากรายการพเิศษ จ านวน 1,379 

ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากภาษีจากการขายเงินลงทุนทัง้หมดใน บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) (“RAM”) 

(รายละเอยีดตามตารางในหวัขอ้รายการพเิศษ) 

4. รายการพเิศษ 
ใน 9 เดอืนแรกของปี 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย ไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนใน BH จ านวน 1,250,100 หุน้ คดิเป็นเงนิประมาณ 125 ล้าน

บาท ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน BH ลดลงจากรอ้ยละ 22.94 เป็นรอ้ยละ 22.78 ทัง้น้ีบรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรูก้ าไรจากการจ าหน่ายเงนิ

ลงทุนในบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยีในงบการเงนิรวม จ านวน 13 ลา้นบาท 

ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 บรษิทับนัทกึรายการพเิศษ (สทุธจิากคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได)้ จ านวน 5,514 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ความสามารถในการท าก าไร 
หากไมร่วมรายการพเิศษ EBITDA ลดลงจาก 14,051 ล้านบาท 

ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 เป็น 11,526 ล้านบาท ใน 9 เดอืน

แรกของปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 18 จากงวดเดียวกนัของปี

ก่อน ขณะที่ EBITDA Margin ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดบัร้อยละ 

22.6 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 และ 9 เดอืนแรกของปี 2563 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรก่อนรายการพเิศษ จ านวน 4,813 

ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 37 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลให้

อตัราก าไรลดลงจากร้อยละ 12.3 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 

เป็นรอ้ยละ 9.4 ใน 9 เดอืนแรกของปี 2563 

หากรวมรายการพิเศษ บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธ ิ

จ านวน 4,827 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 63 จากงวดเดยีวกนัของ

ปีก่อน และมอีตัราก าไรลดลงจากรอ้ยละ 21.2 ใน 9 เดอืนแรก

ของปี 2562 เป็นร้อยละ 9.5 ใน 9 เดือนแรกของปี 2563 ใน

ท านองเดยีวกนั ก าไรสุทธติ่อหุน้เท่ากบั 0.30 บาทต่อหุน้ หรอื

ลดลงรอ้ยละ 64 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  
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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. ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังำน (616) 123 (493) 
4. ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัหำท่ีดิน ส ำหรบัสถำนีไฟฟ้ำ 
เพื่อรองรบักำรใชไ้ฟฟ้ำของโรงพยำบำล Bangkok International (110) 22 (88) 
รวม 6,893 (1,379) 5,514 

EBITDA & EBITDA margin * 

* ไมร่วมรายการพเิศษ 

ก าไรก่อนรายการพิเศษและอตัราก าไรก่อนรายการพิเศษ 



 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 132,896 ลา้นบาท ลดลง 

เลก็น้อย จาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 สว่นใหญ่เกดิจากการลดลงของลูกหน้ีการคา้ จ านวน 1,959 ลา้นบาท สทุธดิว้ยการเพิม่ขึน้ 

ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ านวน 3,388 ลา้นบาท จากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า  

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 46,543 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงเดมิจาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2562 โดยมกีารเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสทุธจิ านวน 4,807 ลา้นบาท และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าสทุธจิ านวน 

3,486 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของเงนิเบกิเกนิ 

บญัชธีนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสัน้ จ านวน 1,476 ลา้นบาท เพื่อส ารองสภาพคล่องรองรบัสถานการณ์ COVID-19 สทุธดิว้ยการลดลง 

ของหุน้กู้ จากการไถ่ถอนที่ครบก าหนดระหว่างงวด จ านวน 5,000 ลา้นบาท การลดลงของคา่ใช้จา่ยคา้งจา่ย จ านวน 2,758 ลา้นบาท 

และการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จ านวน 1,919 ลา้นบาท   

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 86,353 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 1 จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2562 
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สรุปฐานะการเงิน 

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

สนิทรพัยร์วม 132,896 133,662 (1)% 

หน้ีสนิรวม 46,543 46,480 0% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 86,353 87,182 (1)% 



หากไมร่วมรายการพเิศษ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์

และอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ลดลงจากงวดเดยีวกนัของ

ปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของก าไรจากการ

ด าเนินงานใน 9 เดอืนแรกของปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากไม่มีหุ้นกู้

แปลงสภาพคงคา้งและการลดลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 36.7 วนัใน 9 เดอืน

แรกของปี 2562 เป็น 43.9 วนัใน 9 เดือนแรกของปี 

2563 เน่ืองจาก COVID-19 ส่งผลให้รายได้ลดลง ท าให้

การด าเนินการเกบ็หน้ีทัง้ในและต่างประเทศไมส่ะดวก 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จาก 11.6 วนั ใน 9 

เดอืนแรกของปี 2562 เป็น 14.1 วนั ใน 9 เดอืนแรกของ

ปี 2563 เพื่อให้สินค้าเพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

ทัง้น้ีสินค้าคงเหลือของบริษทัและบริษทัย่อย ส่วนใหญ่

เป็นยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งมียาและเวชภัณฑ์บางส่วนที่

เสื่อมสภาพ โดยไดม้กีารตัง้ค่าเผื่อการปรบัลดราคาทุนใน

สว่นน้ีใหเ้ป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 

ในท านองเดียวกนั ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 

34.0 วนั ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 เป็น 40.0 วนั ใน 9 

เดอืนแรกของปี 2563 เน่ืองจากการบรหิารการจ่ายช าระ

หน้ีของบรษิทั 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลงจาก 19.4 เท่าใน 9 เดอืนแรกของปี 2562 เป็น 17.4 เท่าใน 9 เดอืนแรกของปี 2563  

อตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุน (Total Debt to Equity) ไมเ่ปลีย่นแปลงที ่0.3 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที ่

30 กนัยายน 2563 ขณะที่อตัราส่วนหน้ีสนิส่วนที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อทุน (Net Debt to Equity) เพิม่ขึ้นจาก 0.2 เท่า ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 เป็น 0.3 เท่า ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563  

อตัราส่วนหน้ีสนิส่วนที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อ EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 1.1 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เป็น 1.6 เท่า ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2563  

จากผลกระทบของ COVID-19 ที่ยงัคงมคีวามไม่แน่นอนสูง รวมถึงยงัไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มและระยะเวลาของผลกระทบที่จะ

เกดิขึน้ได ้บรษิทัจงึไดม้กีารวางแผนรบัมอืในสถานการณ์ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ อยา่งไรกต็ามบรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามมัน่ใจว่า บรษิัทมี

สภาพคล่องทีเ่พยีงพอ และสามารถรบัมอืต่อสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปไดจ้ากนโยบายการจดัการและควบคุมโครงสรา้งทางการเงนิที่

รดักุม 
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หมายเหต:ุ - ไมร่วมรายการพเิศษ 
- การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 

             - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จา่ย 

             - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

9 เดือน 

2563 

9 เดือน 

2562 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 4.8 7.7 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  7.7 13.5 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  1.0 0.8 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  0.8 0.7 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  43.9 36.7 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 14.1 11.6 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 40.0 34.0 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 17.4 19.4 

 ก.ย. 63 ธ.ค. 62 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.3 0.3 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.3 0.2 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 1.6 1.1 
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รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563 BDMS ได้รบัเลือกให้เป็นหุ้นยัง่ยนื หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2563 ซึ่ง
สะท้อนใหเ้หน็ถงึการใหค้วามส าคญัในการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื โดยค านึงถงึสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภบิาล (Environment, Social 
and Governance: ESG) ในกระบวนการด าเนินงาน 

Thailand Sustainability Investment (THSI)  

 

 

 

 

 

 

 

BDMS ไดร้บัรางวลั Honored Companies in Thailand ตดิต่อกนัเป็นปีที่ 2 โดยไดค้ะแนนโหวตสูงสุดเป็นอนั
ที ่1 ในประเภท Best CEO, Best IR Professional, Best IR Program และ Best ESG 
 

 

 

 

 

 

 

2020 All-Asia Executive Team from Institutional Investor 

 

 

BDMS ไดร้บัรางวลั บรษิทัยอดเยีย่มแห่งปี 2563 กลุ่มบรกิาร จากวารสารการเงนิ
ธนาคาร เป็นปีแรก โดยประเมินจากผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์ในปี 2562 

 

 

 

 

 

รางวลับริษทัยอดเยีย่มแห่งปี 2563 กลุ่มบริการ จากวารสารการเงินธนาคาร 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 บรษิทัให้การต้อนรบัสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย องคก์รที่ไดร้บัการสนับสนุนจากกลต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัแทนอาสาพิทกัษ์ผู้ถือหุ้นได้เข้าพบผู้บรหิาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกบับริษทั รวมถึงอพัเดท
สถานการณ์ปัจจบุนัของอุตสาหกรรม 

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัจดัประชุมนกัวเิคราะห ์ครัง้ที ่4/2563 ในวนัที ่16 พฤศจกิายน 2563 ผ่าน WebEx เพื่อน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 
3/2563  พรอ้มเปิดโอกาสใหน้ักวเิคราะห ์และนักลงทุนไดท้ราบถงึผลประกอบการล่าสุด รวมถงึไดม้โีอกาสซกัถามขอ้มูลในดา้นต่างๆ โดย
ผู้บรหิารของบรษิทัที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานคณะ
ผูบ้รหิาร กลุ่ม 1 คณุนฤมล น้อยอ ่า รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่อาวโุส และประธานเจา้หน้าที่บรหิารดา้นการเงนิ นายแพทยต์ฤณ จารุมลิิ
นท ประธานฝ่ายแพทย ์คณุอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP และคุณจติมิา รตันธรรม Assistant Director ดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์โดยมนีักลงทุน
และนกัวเิคราะหส์นใจเขา้รว่มฟังมากกว่า 90 ท่าน 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 4/2563 ผา่น WebEx 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในวนัที่ 16 กนัยายน 2563 ทมีนักลงทุนสมัพนัธ์ ได้เข้าร่วม Virtual Results Call จดัโดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 3/2563 และกลยุทธ์ของบริษทั แก่นักลงทุนและนักวเิคราะห์ชาวต่างประเทศ ซึ่งมี
ผูส้นใจเขา้รว่มฟังจ านวน 57 ท่าน 

Virtual Results Call hosted by CLSA for Inter Analysts and  

Fund Managers 

 

 

 

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

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 132,896 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2563 ปัจจุบนัมโีรงพยาบาลในเครอื 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 


