
การด าเนินงานตามงบการเงินรวมในไตรมาส 1/2564 

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

เทียบกบัไตรมาส 1/2563 (YoY) 

ในไตรมาส 1/2564 บริษทัและบริษทัย่อยมรีายได้จากการด าเนินงานรวมจ านวน 16,281 ล้านบาท ลดลง 

3,722 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19 จากในไตรมาส 1/2563 สว่นใหญ่เกดิจาก 

 รายไดค้่ารกัษาพยาบาล จ านวน 15,311 ล้านบาท ลดลง 3,571 ล้านบาท หรอืร้อยละ 19 จากไตรมาส 
1/2563 มสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของจ านวนผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยชาวต่างชาตทิี่ยงัมอีุปสรรคใน
การเดนิทางเข้าประเทศไทยจากมาตรการจ ากดัการเดนิทางตัง้แต่ไตรมาส 2/2563 ส่งผลให้รายได้ค่า
รกัษาพยาบาลของผู้ป่วยชาวต่างชาติลดลงต่อเน่ืองร้อยละ 49 จากไตรมาส 1/2563 ขณะที่รายได้ค่า
รกัษาพยาบาลของผูป่้วยชาวไทยลดลงรอ้ยละ 7 จากไตรมาส 1/2563 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการระบาด
ระลอก 2 ของ COVID-19 อย่างไรก็ตามเริม่เหน็การเติบโตที่เป็นบวกของรายได้จากผู้ป่วยชาวไทยใน
เดอืนมนีาคม 2564 เมื่อเทยีบกบัมนีาคม 2563 จากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มบรษิทัในประเทศ 
(Domestic Contract) และการออก Package ตรวจสุขภาพ 990 บาท เน่ืองในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 
ของบรษิทั 
ดว้ยเหตุน้ี สดัส่วนรายไดข้องผู้ป่วยไทยต่อผู้ป่วยต่างชาตเิปลี่ยนแปลงจากรอ้ยละ 71 ต่อร้อยละ 29 ใน
ไตรมาส 1/2563 เป็น รอ้ยละ 81 ต่อรอ้ยละ 19 ในไตรมาส 1/2564 
โรงพยาบาลเครอืขา่ยในกรงุเทพและปรมิณฑลมรีายไดล้ดลงรอ้ยละ 18 ขณะที่โรงพยาบาลเครอืข่ายนอก
กรงุเทพและปรมิณฑลมรีายไดล้ดลงรอ้ยละ 21 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 1/2563 ทัง้น้ีการระบาดระลอก 2 น้ี
มกีารแพรร่ะบาดในพืน้ทีต่่างจงัหวดั โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
อตัราการครองเตยีงลดลงจากรอ้ยละ 61 ในไตรมาส 1/2563 เป็นรอ้ยละ 46 ในไตรมาส 1/2564  
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ผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2564 

 (ล้านบาท) ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
1/2563 

YoY QoQ 

รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 15,311 18,882 (19)% (11)% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ 716 858 (17)% 3% 
รายไดอ่ื้น 253 263 (4)% (7)% 
รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 16,281 20,003 (19)% (10)% 



 รายได้จากการจ าหน่ายสนิค้า จ านวน 716 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากไตรมาส 1/2563 เน่ืองจากในไตรมาส 1/2563 มกีาร
เตบิโตทีด่มีากจากขายสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั COVID-19 

 รายไดอ้ื่น จ านวน 253 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4 จากไตรมาส 1/2563  

เทียบกบัไตรมาส 4/2563 (QOQ) 

ตัง้แต่ไตรมาส 3/2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมแีนวโน้มการเตบิโตของการด าเนินงานรวมที่ดขีึน้เล็กน้อย อย่างไรกต็าม เน่ืองจากการ

ระบาดระลอก 2 ของ COVID-19 ตัง้แต่ปลายปี 2563 สง่ผลใหใ้นไตรมาส 1/2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวม

ลดลงจ านวน 1,820 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10 จากไตรมาส 4/2563 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้ค่ารกัษาพยาบาลที่

ลดลงจ านวน 1,823 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 11 จากไตรมาส 4/2563  โดยเป็นการลดลงของรายไดจ้ากผูป่้วยชาวไทยประมาณรอ้ย

ละ 13 ขณะที่รายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาตลิดลงเลก็น้อยประมาณรอ้ยละ 2 จากไตรมาส 4/2563 ทัง้น้ี อตัราการครองเตยีงลดลงจาก

รอ้ยละ 57 ในไตรมาส 4/2563 เป็นรอ้ยละ 46 ในไตรมาส 1/2564 

อยา่งไรกต็าม ในเดอืนมนีาคม 2564 รายไดจ้ากทัง้ผูป่้วยชาวไทยและชาวต่างชาตมิกีารเตบิโตที่เป็นบวก เมื่อเทยีบกบัเดอืนกุมภาพนัธ ์

2564 สะท้อนใหเ้หน็การฟ้ืนตวัในทางที่ดขีึน้ โดยรายไดจ้ากผูป่้วยชาวต่างชาติที่เพิม่ขึน้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชาวต่างชาตทิี่ท างานใน

ประเทศไทย ไดแ้ก่ ชาวองักฤษ ชาวญี่ปุ่ น และชาวฝรัง่เศส และยงัส่งผลใหใ้นเดอืนมนีาคม 2564 มอีตัราการครองเตยีงเพิม่ขึน้เป็นรอ้ย

ละ 51  

 

2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 

เทียบกบัไตรมาส 1/2563 (YoY) 

ไตรมาส 1/2564 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคาจ านวน 14,334 ล้านบาท ลดลง 2,473 ล้าน

บาท หรอืร้อยละ 15 จากไตรมาส 1/2563 เป็นผลมาจากมาตรการการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่ส่งผลต่อมาตรฐานและคุณภาพในการ

รกัษาพยาบาลที่ท าอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ไตรมาส 2/2563 อย่างไรกต็าม บรษิทัและบรษิทัย่อยจะมคี่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบับุคลากร

เพิม่ขึน้บา้ง เพื่อรองรบัแนวโน้มการเตบิโตของรายได ้แต่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัคงควบคมุคา่ใช้จ่ายในการบรหิารอื่นๆที่ไม่จ าเป็น เช่น 

คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด และคา่สาธารณูปโภค เป็นตน้  

 

เทียบกบัไตรมาส 4/2563 (QOQ) 

ไตรมาส 1/2564 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานและคา่เสื่อมราคาลดลงจ านวน 1,965 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ย

ละ 12 จากไตรมาส 4/2563 โดยเป็นการลดลงของต้นทุนค่ารกัษาพยาบาลและอื่นๆ รอ้ยละ 11 และค่าใช้จ่ายในการบรหิารรอ้ยละ 16 

จากไตรมาส 4/2563 ส่วนหน่ึงเกดิจากในไตรมาส 4/2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยได้มกีารจ่ายเงนิผลตอบแทนพเิศษ เพื่อเป็นขวญัและ

ก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน จ านวนเงนิรวม 850 ลา้นบาท  

 

3. รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมลดลงจาก 218 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563 เป็นจ านวน 3 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 

หรอืลดลงรอ้ยละ 99 จากไตรมาส 1/2563 สว่นใหญ่เกดิจากการไมม่สีว่นแบ่งก าไรใน BH จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดในไตร
มาส 4/2563 

 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิลดลงจาก 228 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2563 เป็น 195 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2564 จากการลดลงของเงนิกู้ยมิ
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

 ภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลจ านวน 330 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 35 จากไตรมาส 1/2563 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของก าไรก่อนภาษี
นิตบิุคคล 

ห น้ า  3  ฉ บั บ ท่ี  2 / 2 5 6 4  



5. ความสามารถในการท าก าไร 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยม ีEBITDA ลดลงจากจ านวน 4,790 ล้านบาท 

ในไตรมาส 1/2563 เป็นจ านวน 3,527 ล้านบาท ในไตรมาส 

1/2564 หรือลดลงร้อยละ 26 ส่งผลให้อัตราก าไร EBITDA 

(“EBITDA Margin”) ลดลงจากร้อยละ 23.9 ในไตรมาส 1/2563 

เป็นรอ้ยละ 21.7 ในไตรมาส 1/2564 

บรษิทัและบรษิทัย่อยจะมกี าไรสุทธ ิจ านวน 1,339 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 48 จากไตรมาส 1/2563 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากไม่มสี่วน

แบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน BH ส่งผลใหอ้ตัราก าไรลดลงจากรอ้ยละ 

12.8 ในไตรมาส 1/2563 เป็นร้อยละ 8.2 ในไตรมาส 1/2564 

ขณะที่ก าไรสุทธติ่อหุ้นเท่ากบั 0.08 บาทต่อหุ้น หรอืลดลงร้อยละ 

48 จากไตรมาส 1/2563 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 137,009 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้เลก็น้อย จาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 จากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 2,699 ลา้นบาท 

จากก าไรระหวา่งไตรมาสเป็นหลกั สทุธดิว้ยการลดลงลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอื่น จ านวน 1,041 ลา้นบาท  

บรษิทัมคีา่ความนิยม จ านวน 17,539 ลา้นบาท ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 

โดยค่านิยมส่วนใหญ่เกดิจากการรวมกจิการ ทัง้น้ีบรษิทัไดม้กีารทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทุกปี 

หรอืเมื่อใดกต็ามทีม่ขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าเกดิขึน้ อย่างไรกต็ามบรษิทัไดพ้จิารณาแล้ววา่คา่ความนิยมดงักล่าวไมเ่กดิการดอ้ยค่า 

ส าหรบัสนิทรพัยอ์ื่นๆ จ านวน 4,386 ลา้นบาท สว่นใหญ่ประกอบดว้ย สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ไดแ้ก่คอมพวิเตอรซ์อฟต์แวร ์ จ านวน 1,324 
ลา้นบาท  และ สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น ไดแ้ก่ เงนิลงทุนในกองทุนรวม เงนิฝากประจ าและตัว๋เงนิคลงั จ านวน 1,462 ลา้นบาท 
 
หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564  จ านวน 44,168 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อย จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

สว่นใหญ่เกดิจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จ านวน 514 ลา้นบาท  

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 จ านวน 92,841 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยรอ้ยละ 2 จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 

  

ห น้ า  3  ฉ บั บ ท่ี  2 / 2 5 6 4  

 (ล้านบาท) ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
1/2563 

YoY 

EBITDA 3,527 4,790 (26)% 
อตัราก าไร EBITDA 21.7% 23.9%  
ส่วนแบง่ก าไรจากบรษิัทรว่ม 3 218 (99)% 

EBIT 1,963 3,425 (43)% 

อตัราก าไร EBIT 12.1% 17.1%  

ก าไรสทุธิ 1,339 2568 (48)% 

อตัราก าไรสทุธิ 8.2% 12.8%  
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 0.08 0.16 (48)% 

สรุปฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) มี.ค. 64 ธ.ค. 63 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 137,009 136,050 1% 

หน้ีสนิรวม 44,168 44,588 (1)% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 92,841 91,463 2% 



อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนผู้

ถอืหุ้น ลดลงจากไตรมาส 1/2563 ส่วนใหญ่เป็นผลมา

จากการลดลงของก าไรจากการด าเนินงาน ซึ่งได้รบั

ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ประกอบ

กบัการไมม่สีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน BH 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุน

เรว็เพิม่ขึ้นจากไตรมาส 1/2563 เน่ืองจากการเพิม่ขึ้น

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการ

จ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน BH ประกอบกบัการลดลง

ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและค่าใช้จ่าย

คา้งจา่ย 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยเพิม่ขึน้จาก 38.0 วนัในไตรมาส 

1/2563 เป็น 42.3 วนัในไตรมาส 1/2564 เน่ืองจาก 

COVID-19 ส่งผลให้รายได้ลดลง ท าให้การด าเนินการ

เกบ็หน้ีทัง้ในและต่างประเทศไม่สะดวก ทัง้น้ีบรษิทัและ

บรษิทัย่อยมนีโยบายการใหส้นิเชื่อการคา้และพจิารณา

วงเงนิเครดติตามความเหมาะสมของคู่สญัญาในแต่ละ

โรงพยาบาล โดยมกีารก าหนดระยะเวลาการใหส้นิเชื่อ

การค้า ส าหรบัคู่สญัญาในประเทศประมาณ 30 - 60 

วนั ส่วนคู่ส ัญญาต่างประเทศประมาณ 30 - 90 วัน 

นอกจากน้ีจะมีการวิเคราะห์ทบทวนเครดิตปีละครัง้ 

เพื่อเป็นการบรหิารความเสีย่งทางในการรบัช าระหน้ี 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ยเพิม่ขึ้นจาก 13.0 วนัในไตร

มาส 1/2563 เป็น 15.4 วนัในไตรมาส 1/2564 เพื่อให้

สินค้าเพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทัง้ น้ีสินค้า

คงเหลือส่วนใหญ่เป็นยาและเวชภณัฑ์ โดยบรษิทัและ

บริษัทย่อยมีแผนบริหารสินค้าคง เหลืออย่ า งมี

ประสทิธภิาพและมกีารควบคมุภายในทีด่ ีมกีารตรวจ 

นับสนิคา้คงเหลอือยา่งน้อยปีละครัง้ โดยพจิารณาตัง้ค่าเผื่อการปรบัลดราคาทุน ส าหรบัสนิคา้คงเหลอืที่มวีนัหมดอายุ สนิคา้คงเหลอืที่ มี

การเคลื่อนไหวน้อย หรอืสนิคา้เสื่อมสภาพ เพื่อใหเ้ป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 

ในท านองเดยีวกนั ขณะทีร่ะยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 34.4 วนัในไตรมาส 1/2563 เป็น 37.5 วนัในไตรมาส 1/2564  

ส าหรบัอตัราส่วนวเิคราะหห์น้ีสนินัน้ อตัราความสามารถในการช าระดอกเบี้ยลดลงจาก 21.0 เท่าในไตรมาส 1/2563  เป็น 16.3 เท่าใน

ไตรมาส 1/2564 

เน่ืองจากการลดลงของหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี (Current Portion of Interest Bearing Debt) ส่งผลใหบ้รษิทั

และบรษิทัยอ่ย มอีตัราความสามารถในการช าระภาระผูกพนั (DSCR) เพิม่ขึน้จาก 1.5 เท่าในไตรมาส 1/2563 เป็น 3.7 เท่าในไตรมาส 

1/2564 ขณะทีม่หีน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย ลดลงจากรอ้ยละ 34.3 ในไตรมาส 1/2563 

เป็นรอ้ยละ 11.8 ในไตรมาส 1/2564  
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หมายเหต:ุ - ค านวณจากผลประกอบการ 12 เดอืนทผีา่นมา (Last Twelve Months) 
              - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ไตรมาส 

1/2564 

ไตรมาส 

1/2563 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 4.3 6.9 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  7.0 12.1 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  2.4 0.8 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  2.1 0.7 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  42.3 38.0 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 15.4 13.0 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 37.5 34.4 

อตัราส่วนวิเคราะหห์น้ีสิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 16.3 21.0 

ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (DSCR) 3.7 1.5 

หน้ีสนิที่ครบภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสนิ (รอ้ยละ) 11.8 34.3 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหน้ีสนิ (รอ้ยละ) 25.0 13.6 

หน้ีสนิต่อ EBITDA 1.8 1.9 

หน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 0.1 1.2 

อตัราส่วนวิเคราะหห์น้ีสินต่อทุน (เท่า) มี.ค. 64 ธ.ค. 63 

หน้ีสนิทัง้หมดต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  0.5 0.5 

หน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.3 0.3 

หน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.02 0.1 



ส่วนเงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.6 ในไตรมาส 1/2563  เป็นรอ้ยละ 25.0 ในไตรมาส 
1/2564 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ EBITDA ลดลงเล็กนอ้ยจาก 1.9 เทา่ ในไตรมาส 1/2563  เป็น 1.8 เท่า ในไตรมาส 
1/2564 ขณะท่ีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อ EBITDA ลดลงจาก 1.2 เท่า ในไตรมาส 1/2563  เป็น 0.1 เท่า ในไตรมาส 1/2564 
เป็นผลมาจากการลดลงของ EBITDA ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

ส าหรบัอัตราส่วนวิเคราะหห์นีส้ินต่อทุน บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนีส้ินทัง้หมดต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอัตราส่วนหนีส้ินท่ี มีภาระ
ดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่เปล่ียนแปลงที่ 0.5 และ 0.3 เทา่ ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ในขณะ
ท่ีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ลดลงจาก 0.1 เท่าณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็น 0.02 เท่า ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 
2564 

ผลกระทบของ COVID-19 มีความไม่แน่นอนสงู รวมถงึยงัไม่สามารถคาดการณแ์นวโนม้และระยะเวลาของผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ได ้อย่างไร

ก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยมีความมั่นใจว่า บริษัทมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ และสามารถรบัมือต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดจ้าก

นโยบายการจดัการและควบคมุโครงสรา้งทางการเงินท่ีรดักมุ  
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

ทมีนกัลงทุนสมัพนัธ ์ไดเ้ขา้รว่ม Virtual Conference เพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรษิทั แนวโน้มธุรกจิ และกลยุทธก์ารด าเนินงานของบรษิทัแก่

นกัลงทุนสถาบนัทัง้ไทยและต่างประเทศ ดงัน้ี 

 ในวนัที่ 9 มีนาคม 2564 บริษทัเข้าร่วมงาน CITIC CLSA ASEAN  

Access Month: Connecting ASEAN โดยมีนักลงทุนสถาบันทัง้ใน

และต่างประเทศเขา้รว่มฟังจ านวน 14 ท่าน 

 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 บริษัทยังได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรใน 

Healthcare Panel Session ภายใต้หัวข้อ Adopting Telemedicine 

Amid COVID-19 โดยมผีูเ้ขา้สนใจรว่มฟังสมัมนาจ านวน 36 ท่าน 

 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 บริษัทเข้าร่วมงาน Krungsri Healthcare Day มีนักลงทุน

สถาบนัไทยเขา้รว่มจ านวน 29 ท่าน 

 

 ในวนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทเข้าร่วมงาน 24th Credit Suisse Asian Investment 

Conference มนีกัลงทุนสถาบนัทัง้ไทยและต่างประเทศเขา้รว่มจ านวน 29 ท่าน 

 

 ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 บริษัทเข้าร่วมงาน UOB Virtual Conference มีนักลงทุน

สถาบนัทัง้ไทยและต่างประเทศเขา้รว่มจ านวน 26 ท่าน 

 

 ในวนัที ่29 เมษายน 2564 บรษิทัเขา้ร่วมงาน UBS Virtual Healthcare Summit 2021 มี

นกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศเขา้รว่มจ านวน 15 ท่าน 

 

 ในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2564 บรษิทัเข้าร่วมงาน TISCO Securities Conference มนีัก

ลงทุนสถาบนัในประเทศเขา้รว่มจ านวน 20 ท่าน 

Virtual Conference 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัจดัประชุมนักวเิคราะห์ ครัง้ที่ 2/2564 ในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการจดัผ่าน WebEx เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัผล
ประกอบการไตรมาส 1/2564  พร้อมเปิดโอกาสใหน้ักวเิคราะห ์และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถงึได้มโีอกาสซกัถาม
ขอ้มลูในดา้นต่างๆ โดยผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มงานประกอบดว้ย แพทยห์ญงิปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
คุณนฤมล น้อยอ ่า  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจา้หน้าที่บรหิารดา้นการเงนิ นายแพทย์ และ คุณอรรจยา อินทร
ประสงค ์AVP โดยมนีกัลงทุนและนกัวเิคราะหส์นใจเขา้ร่วมฟังมากกวา่ 80 ท่าน 

 

นอกจากน้ีในช่วงบ่าย ทีมนักลงทุนสมัพนัธ์ ร่วมกบั  CGSCIMB จดังาน Virtual Results 
Call ใหแ้ก่นกัลงทุนและนกัวเิคราะหช์าวต่างชาต ิโดยมผีูส้นใจเขา้รว่มฟังจ านวน 15 ท่าน 

 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 2/2564 ผา่น WebEx 

 

 

 

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

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 137,009 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2564 ปัจจบุนัมโีรงพยาบาลในเครอื 47 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 


