
รายได้จากการด าเนินงานเมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2564 (YoY) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในไตรมาส1/2565 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายได้จากการด าเ นินงานรวมจ านวน 23,159 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
6,878 ล้านบาท หรือ 42% จากไตรมาส 1/2564 ส่วนใหญ่เกิดจาก 

 รายได้ค่ารกัษาพยาบาล จ านวน 22,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ,854 ล้านบาท หรือ 45% จากไตรมาส 
1/2564 สาเหตุหลกัมาจากการเติบโตของรายได้ผู้ป่วยชาวไทย 38% จากทัง้ผู้ป่วย  COVID-19 ท่ีเพิ่มขึ้น
และการฟ้ืนตวัของกลุ่มผู้ป่วยทัว่ไปท่ีไม่เกี่ยวกบั COVID-19 ขณะท่ีผู้ป่วยชาวต่างชาติมีการเติบโต 72% 
เ ป็นผลมาจากรฐับาลมีมาตรการเปิดประเทศให้ผู้เดินทางท่ีฉีดวคัซีนป้องกนั COVID-19 แล้ว สามารถบิน
เข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกกัตวัต ัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ทัง้ น้ีการเพิ่มขึ้นมาจาก Fly-in Patient  
โดยหลกัเป็นการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยจากตะวนัออกกลาง 256% ผู้ป่วยจาก CLMV (ประเทศก ัมพูชา ลาว 
พม่า และเวียดนาม) 58% จากไตรมาส 1/2564 ประกอบก ับการกลับมารักษาพยาบาลของผู้ ป่วย
ชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย (Expatriate) เช่น ชาวเยอรมนั องักฤษ และ ญี่ ปุ่น เพิ่มขึ้น 112%, 
62% และ 28% ตามล าดบั ท าให้รายได้ผู้ป่วยชาวต่างชาติมีการเติบโตท่ีดี ด้วย เหตุ น้ีสัด ส่วนรายได้ของ
ผู้ ป่วยไทยต่อผู้ป่วยต่างชาติเปล่ียนแปลงจาก 81% ต่อ 19% ในไตรมาส 1/2564 เป็น 78% ต่อ 22% ใน
ไตรมาส 1/2565 

 

สัดส่วนรายได้ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบั COVID-19 เพิ่มขึ้นจาก 4% ในไตรมาส 1/2564 เป็น 17% ของรายได้ค่า
ร ักษาพยาบาล ในไตรมาส 1/2565 หากไม่รวมรายได้ดงักล่าวรายได้ค่ารกัษาพยาบาลท่ีไม่รวม COVID-
19 จะเพิ่มขึ้น 24% จากไตรมาส 1/2564 

 

นอกจากน้ี รายได้จากผู้ป่วยในเติบโตอย่างมีนยัส าคญั 54% จากไตรมาส 1/2564 ส่งผลให้อตัราการครอง
เตียงเพิ่มขึ้นจาก 46% ในไตรมาส 1/2564 เ ป็น 80% ในไตรมาส 1/2565 ( ไม่รวม Hospitel และ
โรงพยาบาลสนาม) โดยเป็นอตัราการครองเตียงของผู้ป่วย COVID-19 เท่ากบั 87%และอัตราการครอง
เตียงของกลุ่มผู้ป่วยท่ีไม่เกี่ยวกบั COVID-19 เท่ากบั 76% 
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ผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2565 

(ล้านบาท) ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
1/2564 

YoY  QoQ  

รายได้ค่ารกัษาพยาบาล  22,165 15,311 45% 6% 

รายได้จ าหน่ายสินค้า  821 716 15% 20% 

รายได้อ่ืน  173 253 (32)% (39)% 

รายได้จากการด าเนินงานรวม 23,159 16,281 42% 6% 



 

 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า จ านวน 821 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาส 1/2564 

 รายได้อ่ืน จ านวน 173 ล้านบาท ลดลง 32% จากไตรมาส 1/2564 เน่ืองจากโรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok 
ปิดปรบัปรุง 

รายได้จากการด าเนินงานเมื่อเทียบกบัไตรมาส 4/2564 (QOQ) 

ในไตรมาส 1/2565 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายได้จากการด าเนินงานรวมเพิ่มขึ้นจ านวน 1,282 ล้านบาท หรือเติบโต 6% จากไตรมาส 
4/2564 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบั COVID-19 โดยจ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นในไตรมาส 1/2565 
จากแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ์โอมิครอน ส่งผลให้รายได้ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบั COVID-19 มีสดัส่วนรายได้ค่าร ักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
จาก 15% ในไตรมาส 4/2564 เป็น 17% ในไตรมาส 1/2565 ประกอบกบัการฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองของผู้ป่วยต่างชาติ ส่งผลให้รายได้ก ลุ่ม
ผู้ป่วยในเติบโต 5% ขณะท่ี รายได้กลุ่มผู้ป่วยนอกเติบโต 1% จากไตรมาส 4/2564 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

  

 

 

 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2564 (YoY) 

ในไตรมาส 1/2565 บริษทัและบริษทัย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเส่ือมราคาจ านวน 18,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ,142 ล้าน
บาท หรือ 29% จากไตรมาส 1/2564 ซ่ึงเพิ่มขึ้นในอตัราท่ีต ่ากว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการด าเ นินงานรวม เ น่ืองจากการควบคุม
ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเมื่อเทียบกบัไตรมาส 4/2564 (QoQ) 

ไตรมาส 1/2565 บริษทัและบริษทัย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นจ านวน 259 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1% 
จากไตรมาส 4/2564 ซ่ึงเพิ่มขึ้นในอตัราท่ีต ่ากว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการด าเนินงานรวม เ น่ืองจากค่าใช้จ่าย ในการบริหารท่ีลดลง 
เช่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา 

รายการอ่ืนๆ 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เพิ่มขึ้นจาก 3ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 เป็นจ านวน 9 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2565 หรือ
เพิ่มขึ้น 207% จากไตรมาส 1/2564 ส่วนใหญ่เกิดจากผลการด าเนินงานของบริษ ัทร่วมท่ีดีขึ้น  

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลงเป็น 158 ล้านบาท หรือลดลง 19% ในไตรมาส 1/2565 จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนด จ านวน 2,500 
ล้านบาท  

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล จ านวน 903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 330 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 เน่ืองจากเพิ่มขึ้นของก าไรก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล 
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(ล้านบาท) ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
1/2564 

YoY  QoQ  

ค่ารกัษาพยาบาลและอ่ืน ๆ  14,451 11,051 31% 7% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4,025 3,284 23% (14)% 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคารวม 18,476 14,334 29% 1% 



บริษทัและบริษทัย่อยมี EBITDA จ านวน 6,173 ล้านบาท 

ในไตรมาส 1/2565 หรือเพิ่มขึ้น 75% ส่งผลให้ EBITDA Margin 

ขึ้นจาก 21.7% ในไตรมาส 1/2564 เป็น 26.7% ในไตรมาส 

1/2565 เป็นผลมาจากการเติบโตท่ีดีของรายได้ 

และการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง  

ก าไรสุทธิจ านวน 3,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157% จากไตรมาส 

1/2564 ส่งผลให้อตัราก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 14.9% ในไตรมาส 

1/2565 และก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.22 บาทต่อหุ้น  

 

งบการเงินรวมของบริษ ัทและบริษ ัทย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรพัย์รวม 131,098 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

บริษทัมีค่าความนิยม จ านวน 17,539 ล้านบาท ไม่เปล่ียนแปลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยค่านิยมส่วนใหญ่เกิดจากการรวม
กิจการทัง้น้ีบริษทัได้มีการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามท่ีมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
บริษทัได้พิจารณาแล้วว่าค่าความนิยมดงักล่าวไม่เกิดการด้อยค่า 

ส าหรบัสินทรพัย์อ่ืนๆ จ านวน 6,980 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน ได้แก่ เงินลงทุนในเ งินฝากประจ า
และกองทุนรวม จ านวน 2,587 ล้านบาท, สินทรพัย์ไม่มีตวัตน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ จ านวน 1,405 ล้านบาท และเ งินลงทุนใน
บริษทัร่วม จ านวน 930 ล้านบาท   

หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 39,802 ล้านบาท ลดลง 2% จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ส่วน
ใหญ่เกิดจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีครบก าหนด จ านวน 2,500 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 91,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จาก ณ ว ันท่ี 31 ธ ันวาคม 
2564 
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สรุปฐานะการเงิน 

(ล้านบาท) ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
1/2564 

เปล่ียน
แปลง 

EBITDA 6,173 3,527 75% 

อตัราก าไร EBITDA  26.7% 21.7%   

EBIT 4,705 1,963 140% 

อตัราก าไร EBIT 20.3% 12.1%   

ก าไรสุทธิ  3,443 1,339 157% 

อตัราก าไรสุทธิ  14.9% 8.2%   

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.08 157% 

(ล้านบาท) มี.ค. 65 ธ.ค. 64 เปล่ียนแปลง 

สินทรัพย์รวม 131,098  128,454  2% 

หน้ีสินรวม 39,802  40,689  -2% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่รวม 87,318  83,845  4% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 91,296  87,765  4% 



อัต ร าผ ลต อบแทนจ าก สินทรัพ ย์ แล ะ อัต ร า

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2564 

เ ป็นผลมาจากการ เพิ่มขึ้น ของก าไรจ ากการ

ด าเนินงานในไตรมาส 1/2565   

 

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่อง

หมุนเร็วลดลงจากไตรมาส 1/2564 เ น่ืองจากการ

ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียลดลงจาก 42.3 ว ัน ในไตร

มาส 1/2564  เป็น 39.2 วนั ในไตรมาส 1/2565  

ทัง้น้ีบริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบายการให้สินเชื่อ

การค้า และพิ จารณ าวงเ งิ นเครดิตตามความ

เหมาะสมของคู่สญัญาในแต่ละโรงพยาบาล โดยมี

การก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า ส าหรับ

คู่สญัญาในประเทศประมาณ 30 - 60 ว ัน ส่วน

คู่ส ัญญาต่ างป ระเ ทศประม าณ 30 - 90  ว ัน 

นอกจากน้ีจะมีการวิเคราะห์ทบทวนเครดิตปีละครัง้ 

เพื่อเป็นการบริหารความเส่ียงทางในการรับช าระ

หน้ี 

 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียลดลงจาก 15.4 ว ัน ใน

ไตรมาส 1/2564 เป็น 12.2 วนั ในไตรมาส 1/2565 

ทัง้น้ีสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เ ป็นยาและเวชภัณฑ์ 

โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีแผนบริหารสินค้า 

 

คงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมภายในท่ีดี มีการตรวจนบัสินค้าคงเหลืออย่างน้อยปีละครัง้ โดยพิจารณาต ัง้ค่าเผื่อการปรับ

ลดราคาทุน ส าหรบัสินค้าคงเหลือท่ีมีวนัหมดอายุ สินค้าคงเหลือท่ีมีการเคล่ือนไหวน้อย หรือสินค้าเส่ือมสภาพ เพื่อให้เ ป็นมูลค่าสุทธิ ท่ีจะ

ได้รบั 
 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียลดลงจาก 37.5 วนั ในไตรมาส 1/2564  เป็น 30.7 วนั ในไตรมาส 1/2565  เน่ืองจากการจ่ายช าระหน้ีของบริษทั 

วิ เคราะห์อตัราส่วนหน้ีสิน อตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นจาก 16.3 เท่า ในไตรมาส 1/2564 เป็น 29.2 เ ท่า ในไตรมาส 

1/2565 จากผลประกอบการท่ีดี อย่างไรก็ตามอตัราความสามารถในการช าระภาระผูกพนั (DSCR) ลดลงจาก 4.8 เท่าในไตรมาส 1/2564 

เ ป็น 4.1 เท่าในไตรมาส 1/2565 เน่ืองจากหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี (Current portion of interest bearing debt) 

ท่ีเพิ่มขึ้น  
 

ส่วนอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อ EBITDA (Net interest bearing debt to EBITDA) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.1 เ ท่า ในไตร

มาส 1/2564 เป็น 0.2 เท่า ในไตรมาส 1/2565 จากการเพิ่มขึ้นของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิ  

ห น้ า  4  ฉ บั บ ที่  2 / 2 5 6 5  

  
ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
1/2564 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)      
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์  7.5% 4.3% 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  11.4% 7.0% 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)      

อตัราส่วนสภาพคล่อง  1.4 2.4 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  1.2 2.1 
การบริหารสินทรพัย์และหนี้สิน (วนั)      
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  39.2 42.3 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย  12.2 15.4 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย  30.7 37.5 
อตัราส่วนวิเคราะห์หน้ีสิน (เท่า)      

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย 29.2 16.3 
ความสามารถในการช าระภาระผูกพนั (DSCR) 4.1 3.7 
หน้ีสินท่ีครบภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสิน (ร้อยละ)  30.4% 11.8% 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสิน (ร้อยละ) 6.1% 25.0% 
หน้ีสินต่อ EBITDA 0.8 1.8 

หน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA 0.2 0.1 
อตัราส่วนวิเคราะห์หนี้สินต่อทุน (เท่า)  มี.ค. 65 ธ.ค. 64 

หน้ีสินทัง้หมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.4 0.5 
หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.2 0.2 
หน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.1 0.1 

หมายเหตุ: - ค านวณจากผลประกอบการ 12 เดือนทีผา่นมา (Last Twelve Months) 

              - หน้ีสินหมายถึงหน้ีสินส่วนที่มภีาระดอกเบี้ย 



วิเคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน บริษทัและบริษทัย่อยม ีอตัราส่วนหน้ีสินทีม่ ีภาระดอกเบี้ยต ่อส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น  ( Interest bear-

ing debt to equity) และอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net interest bearing debt to equity) ณ ว ันท่ี 31 

มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไม่เปล่ียนแปลง ท่ี 0.2 เท่า และ 0.1 เท่า ตามล าดบั  

บริษทัและบริษทัย่อยมีความม ัน่ใจว่า บริษทัมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ มีความสามารถในการช าระหน้ี และสามารถรับมือต่อสถานการณ์ ท่ี

เปล่ียนแปลงไปได้จากนโยบายการจดัการและควบคุมโครงสร้างทางการเงินท่ีรดักุม 

****************************** 

ทีมนกัลงทุนสมัพนัธ์ ได้เข้าร่วม Virtual Conference เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกบับริษทั แนวโน้มธุรกิจ และกลยุทธ์การด าเนินงานของบริษ ัทแก่

นกัลงทุนสถาบนัทัง้ไทยและต่างประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ห น้ า  5  ฉ บั บ ที่  2 / 2 5 6 5  

กจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

Virtual Conference 



ห น้ า 6  ฉ บั บ ที่  2 / 2 5 6 5  

กจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

บริษทัจดัประชุมนกัวิเคราะห์ ครัง้ท่ี 2/2565 ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 โดยเ ป็นการจ ัดผ่าน WebEx เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ย วก ับผล
ประกอบการไตรมาส 1/2565  พร้อมเปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์ และนกัลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถึงได้มีโอกาสซักถาม
ข้อมูลในด้านต่างๆ โดยผู้บริหารของบริษทัท่ีเข้าร่วมงานประกอบด้วย แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
คุณนฤมล น้อยอ ่า  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน และ คุณอรรจยา อินทรประสงค์ Head 
of Investor Relations โดยมีนกัลงทุนและนกัวิเคราะห์สนใจเข้าร่วมฟังมากกว่า 90 ท่าน 

 

นอกจากน้ีในช่วงบ่าย ทีมนกัลงทุนสมัพนัธ์ ร่วมกบั  JPMorgan จดังาน Virtual Results Call 
ให้แก่นกัลงทุนและนกัวิเคราะห์ชาวต่างชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังมากกว่า 30 ท่าน 

 

ทัง้น้ีผู้สนใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีได้ท่ี www.bangkokhospital.com ภายใต้หวัข้อนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

ประชุมนกัวเิคราะห์ ครั้งที ่2/2565 ผ่าน WebEx 

 

 

 

บริษทั กรงุเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  หรือ “BDMS” ซ่ึงเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษทัมีสิน 

ทรพัย์รวมกว่า 131,098 ล้านบาท ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2565 ปัจจุบนัมีโรงพยาบาลในเครือ 51 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง ในประเทศกมัพูชา 

บริษทัได้มุ่งม ัน่พฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพในการรกัษาพยาบาล ทัง้ทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ท่ีทนัสมยัและคุณภาพในการรกัษา การ

วินิจฉยัโรคท่ีเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงความพร้อมและศกัยภาพในการดูแลรกัษา ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีทดัเทียมมาตรฐานโรงพยาบาล

ระดบันานาชาติ  

ติดต่อสอบถาม : นกัลงทุนสมัพนัธ์  

   บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

   2 ซอยศูนย์วิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ กรุงเทพ 10310  

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


