
สรปุเหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

1. ทริสเรทต้ิงคงอนัดบัเครดิตองคก์รและหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของบริษทัท่ีระดบั “AA” 
เมื่อวนัที ่ 26 ตุลาคม 2563 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ ไมม่หีลกัประกนัของ 
บรษิทั ทีร่ะดบั “AA” ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะทางธรุกจิทีแ่ขง็ 
แกรง่จากการเป็นผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนราย ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศทีม่เีครอืขา่ยขนาดใหญ่ และมชีื่อ 
เสยีงเป็นทีย่อมรบั การประเมนิอนัดบัเครดติพจิารณาถงึผลการด าเนินงานทีด่ขีองบรษิทั ตลอดจน ความเสีย่ง 
ทางดา้นการเงนิทีอ่ยูใ่นระดบัปานกลาง และสภาพคล่องทีเ่พยีงพอ 
 

2. ความร่วมมือด้านประกนัสขุภาพ 
 ความร่วมมือกบั Ping An Health Insurance Company of China Limited (PAH) 

บรษิทัไดล้งนามในสญัญาความร่วมมอืกบั PAH ซึง่เป็นบรษิทัประกนัรายใหญ่ทีม่มีลูคา่ตลาดสงูสุดใน 
ประเทศจนี ในการขยายบรกิารสขุภาพมาตรฐานระดบัโลก เพื่อสมาชกิประกนัสขุภาพของ PAH สามารถ 
เดนิทางเขา้รบัการรกัษาพยาบาลกบัโรงพยาบาลในเครอืข่ายของบรษิทั เป็นการรองรบัการขยายตลาดไป 
ยงัประเทศจนี   

 ความร่วมมือกบับริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ในโครงการ Viriyah Healthcare by 
BDMS 
บรษิทัร่วมมอืกบับรษิทั วริยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ออก Viriyah Healthcare by BDMS 
‘คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพ่ือคนไทย’ ซึง่เป็น BDMS Exclusive Health Insurance เพื่อใหค้นไทย 
ไดเ้ขา้ถงึการรกัษาพยาบาลระดบัสากลดว้ยเครอืขา่ยโรงพยาบาลทัว่ประเทศ ดว้ยเบีย้ประกนัทีไ่มแ่พง ม ี
เงื่อนไขความคุม้ครองแบบเหมาจา่ย ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ในแต่ละปี ไดร้บัผลประโยชน์ใหมต่่อเน่ืองทุกปี 
คุม้ครองตัง้แต่อาย ุ16-60 ปี และต่อเน่ืองจนถงึ 80 ปี  

 
3. เปิดให้บริการโรงพยาบาลจอมเทียน 

วนัที ่ 15 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลจอมเทยีน โรงพยาบาลระดบัทุตยิภูม ิ เปิดใหบ้รกิารเป็น 
โรงพยาบาลในเครอืแหง่ที ่ 49 มเีตยีงโครงสรา้งทัง้สิน้ 232 เตยีง ซึ่งขณะน้ีเปิดใหบ้รกิาร 30 เตยีง ดูแล 
ลูกคา้ระดบักลาง และคนในทอ้งที ่เป็นการขยายตลาดของโรงพยาบาลกรงุเทพพทัยาใหก้วา้งขึน้  
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4. พฒันารปูแบบการให้บริการเพ่ือป้องกนัการระบาดของ COVID-19 
บรษิทัไดม้กีารพฒันารปูแบบการใหบ้รกิารต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่แพทย ์ พนักงานและผูเ้ขา้รบับรกิารสามารถเดนิทางมา 
ใชบ้รกิารในช่วงการแพรร่ะบาด และไดม้กีารพฒันาระบบการสื่อสารและแนวทางการบรกิารใหแ้ก่ผูป่้วย อาท ิ การจดัแยกพืน้ทีใ่ห ้
บรกิาร การใหบ้รกิารผา่น Telemedicine และแอพพลเิคชัน่ บรกิาร in-home health services ทัง้การบรกิารเจาะเลอืด ฉดัวคัซนี 
และจดัสง่ยาถงึบา้น รวมทัง้น านวตักรรมทางการแพทยอ์ยา่ง Healthy Bot และ Tytocare มาใหบ้รกิาร  
นอกจากน้ี โรงพยาบาลกรงุเทพส านกังานใหญ่ รว่มกบั Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ไดร้บัการรบัรองจากรฐับาล 

ใหเ้ป็นสถานกกักนัโรคแหง่รฐัทางเลอืก (ASQ) เพื่อการเฝ้าสงัเกตอาการ 15 วนั ส าหรบัคนไทยและชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางกลบัจาก 

ต่างประเทศ 

 

5. การขายเงินลงทุนทัง้หมดใน บริษทั โรงพยาบาล บ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) (“BH”)  
ในปี 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดม้กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน BH รวมจ านวน 182,513,006 หุน้ และรบัรูก้ าไรจากการ 
จ าหน่ายเงนิลงทุนใน BH ตามรวมตามวธิสี่วนไดเ้สยีในงบการเงนิรวมสทุธ ิ(คา่ใชจ้า่ยทางภาษ)ี เป็นจ านวนเงนิ 1,169 ลา้นบาท 

 

การด าเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2563 

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
ในปี 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 69,057 ลา้นบาท ลดลง 14,717 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 18 จากปี 

2562 เน่ืองจาก 

 รายได้ค่าร ักษาพยาบาล จ านวน 65,166 ล้านบาท ลดลง 
14,464 ล้านบาท หรอืร้อยละ 18 จากปี 2562 มสีาเหตุหลกั
จากการลดลงของจ านวนผู้ป่วย ซึ่งได้รบัผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้รายได้ค่ารกัษาพยาบาล
ของผู้ป่วยชาวต่างชาติลดลง ร้อยละ 43 จากปี 2562 โดยมี
การลดลงหลกัจากผูป่้วยตะวนัออกกลาง รอ้ยละ 78 ผูป่้วยชาว
พม่า รอ้ยละ 70 และผูป่้วยชาวออสเตรเลยี รอ้ยละ 57 ขณะที่
รายได้ค่ารกัษาพยาบาลของผู้ป่วยชาวไทยลดลง ร้อยละ 8 
จากปี 2562 ทัง้น้ีสดัส่วนรายไดข้องผูป่้วยชาวไทยต่อต่างชาติ
เปลี่ยนแปลงจากที่ร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30 ในปี 2562 เป็น
รอ้ยละ 79 ต่อรอ้ยละ 21 ในปี 2563 

การลดลงของรายไดค้่ารกัษาพยาบาลแบ่งเป็นการลดลงจากโรงพยาบาลเครอืข่ายในกรุงเทพและปรมิณฑล ร้อยละ 21 และการ
ลดลงของโรงพยาบาลเครอืขา่ยนอกกรงุเทพและปรมิณฑล รอ้ยละ 13 จากปี 2562 

การลดลงของจ านวนผูป่้วย ท าใหอ้ตัราการครองเตยีงลดลงจากรอ้ยละ 67 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 52 ในปี 2563  

 รายได้จากการจ าหน่ายสนิค้าและอาหาร จ านวน 2,908 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ
รายไดจ้ากการสง่ออกของบรษิทั เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอรี ่(อ านวยเภสชั) จ ากดั  

 รายไดอ้ื่นจ านวน 983 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6 จากปี 2562 
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 
ในปี 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานและคา่เสื่อมราคา จ านวน 60,532 ลา้นบาท ลดลง 11,191 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 16 จากปี 2562 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 6,413 ล้านบาท ในปี 2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 จากปี 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิใหม ่ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า ท าใหใ้นปี 2563 บรษิทัมกีารบนัทกึค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้จ านวน 
391 ล้านบาท หากไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ ฉบบัที่ 16 ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย จะเพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 5 จากปี 2562 

3. รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 273 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 73 จากปี 2562 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของส่วน

แบ่งก าไรเงนิลงทุนใน BH และการขายเงนิลงทุนทัง้หมดใน BH ในไตรมาส 4/2563 

 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิลดลงเป็น 871 ลา้นบาท หรอืลดลง รอ้ยละ 6 จากปี 2562 เน่ืองจากหน้ีสนิที่ลดลงจากการครบก าหนดไถ่ถอน
หุน้กูแ้ปลงสภาพ (“CB”) ในเดอืนกนัยายน 2562 ประกอบกบัการลดลงจากการช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิระหวา่งปี 2563 

 ภาษีเงนิได้นิติบุคคล จ านวน 2,751 ล้านบาทลดลงร้อยละ 29 จากปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของก าไรก่อนภาษีนิติ
บุคคล โดยในปี 2563 และปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึภาษจีากรายการพเิศษ จ านวน 1,260 ล้านบาท และ 1,379 ล้าน
บาท ตามล าดบั 

4. รายการพเิศษ 
ในปี 2563 และปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึรายการพเิศษ (สุทธจิากค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได)้ จ านวน 1,169 ล้านบาท และ 5,464 
ลา้นบาท ตามล าดบั มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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 (ล้านบาท) จ ำนวน ภำษ ี สุทธิจำกภำษ ี

ปี 2563    

ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุใน BH 2,429 (1,260) 1,169 
ปี 2562    

1. ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุใน บรษัิท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน)  7,617 (1,523) 6,094 

2. ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังำน (400 วนั) (616) 123 (493) 
3. ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัหำท่ีดิน ส ำหรบัสถำนีไฟฟ้ำ 
เพื่อรองรบักำรใชไ้ฟฟ้ำของโรงพยำบำล Bangkok International (110) 22 (88) 

4. กำรดอ้ยค่ำสิทธิทำงกำรคำ้ของเซฟดรกั (50) - (50) 
5. ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุระยะยำวอื่น 2 (1) 1 

รวม 6,843 (1,379) 5,464 



5. ความสามารถในการท าก าไร 

 
 

หากไม่รวมรายการพเิศษ EBITDA ลดลงจาก 18,579 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 14,938 ล้านบาท ในปี 2563 หรอืลดลงรอ้ยละ 20
สง่ผลให ้EBITDA Margin ลดลงจากรอ้ยละ 22.2 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 21.6 ในปี 2563 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรก่อนรายการพเิศษ จ านวน 6,045 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 40 จากปี 2562 ส่งผลใหอ้ตัราก าไรลดลงจากรอ้ย

ละ 12.0 ในปี 2562เป็นรอ้ยละ 8.8 ในปี 2563 

หากรวมรายการพเิศษ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรสทุธ ิ7,214 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 54 จากปี 2562 และมอีตัราก าไรที่รอ้ยละ 10.4 

ขณะทีม่กี าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.45 บาทต่อหุน้ หรอืลดลงรอ้ยละ 54 จากปี 2562 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 136,050 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้เลก็น้อยรอ้ยละ 2 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สว่นใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 

14,970 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน BH ระหวา่งปีเป็นหลกั การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้จ านวน 

3,315 ลา้นบาท จากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 เรื่องสญัญาเช่า การเพิม่ขึน้ของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 

2,873 ลา้นบาท สทุธดิว้ยการลดลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มจ านวน 16,600 ลา้นบาท และการลดลงของลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอื่น 

จ านวน 1,658 ลา้นบาท  
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EBITDA & EBITDA margin * 

* ไมร่วมรายการพเิศษ 

ก าไรก่อนรายการพิเศษและอตัราก าไรก่อนรายการพิเศษ 

สรุปฐานะการเงิน 

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

สนิทรพัยร์วม 136,050 133,662 2% 

หน้ีสนิรวม 44,588 46,480 (4)% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 91,463 87,182 5% 



บรษิทัมคีา่ความนิยม จ านวน 17,539 ลา้นบาท ไม่เปลีย่นแปลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยคา่นิยมส่วนใหญ่เกดิจากการรวม 

กจิการกบั (1) กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท และเปาโล จ านวน 9,310 ลา้นบาท (2) โรงพยาบาลกรงุเทพสนามจนัทร ์โรงพยาบาลเทพากร 

โรงพยาบาลกรงุเทพเมอืงราช และโรงพยาบาลกรงุเทพเมอืงเพชร จ านวน 3,285 ลา้นบาท และ (3) โรงพยาบาลกรงุเทพสริโิรจน์ 

จ านวน 2,702 ลา้นบาท ทัง้น้ีบรษิทัไดม้กีารทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทุกปี หรอืเมื่อใดกต็ามทีม่ขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยคา่ 

เกดิขึน้ อยา่งไรกต็ามบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วว่าคา่ความนิยมดงักล่าวไมเ่กดิการดอ้ยคา่ 

ส าหรบัสนิทรพัยอ์ื่นๆ จ านวน 4,231 ลา้นบาท สว่นใหญ่ประกอบดว้ย สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ไดแ้ก่คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์จ านวน 1,356 

ลา้นบาท และสนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น ไดแ้ก่ เงนิลงทุนในกองทุนรวม เงนิฝากประจ าและตัว๋เงนิคลงั จ านวน 1,273 ลา้นบาท  

หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 22563 จ านวน 44,588 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2562 สว่นใหญ่เกดิจากการลดลงของหุน้กู้จากการไถ่ถอนที่ครบก าหนดระหวา่งงวด จ านวน 5,000 ลา้นบาทการลดลงของ 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย จ านวน 2,469 ลา้นบาท และการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จ านวน 1,540 ลา้นบาท สทุธดิว้ยการเพิม่ขึน้ 

ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสทุธจิ านวน 1,407 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าสทุธจิ านวน 3,462 

ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า  

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 91,463 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562  

หากไม่รวมรายการพเิศษ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์

และอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปี

ก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของก าไรจากการ

ด าเนินงานในปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เพิม่ขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเพิ่มขึ้น

ของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด จากการจ าหน่าย

เงนิลงทุนทัง้หมดใน BH ประกอบกบัไม่มหีุน้กู้แปลงสภาพ

คงคา้งและการลดลงของหุน้กู้ที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึง

ปี 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 36.8 วนัในปี 2562 เป็น 

43.8 วนัในปี 2563 เน่ืองจาก COVID-19 ส่งผลให้รายได้

ลดลง ท าใหก้ารด าเนินการเกบ็หน้ีทัง้ในและต่างประเทศไม่

สะดวก ทัง้น้ี บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายการใหส้นิเชื่อ

การค้าและพจิารณาวงเงนิเครดติตามความเหมาะสมของ

คู่สญัญาในแต่ละโรงพยาบาล โดยมกีารก าหนดระยะเวลา

การให้สนิเชื่อการค้า ส าหรบัคู่สญัญาในประเทศประมาณ 

330-60 วนั ส่วนคู่สญัญาต่างประเทศประมาณ 30-90 วนั 

นอกจากน้ีจะมีการวิเคราะห์ทบทวนเครดิตปีละครัง้ เพื่อ

เป็นการบรหิารความเสีย่งทางในการรบัช าระหน้ี 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2563 ปี 2562 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 4.5 7.5 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  7.0 13.0 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  2.7 0.8 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  2.4 0.7 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  43.8 36.8 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 14.4 12.0 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 40.5 37.1 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 17.2 19.2 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  0.3 0.3 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.1 0.2 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 0.3 1.1 

หมายเหตุ: - ไม่รวมรายการพิเศษ 
              - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 
              - อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = EBITDA /ดอกเบีย้จา่ย 

              - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 



ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 12.0 วนั ในปี 2562 เป็น 14.4 วนั ในปี 2563 เพื่อใหส้นิคา้เพยีงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบนั ทัง้น้ี

สนิค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นยาและเวชภณัฑ์ โดยบรษิทัและบริษทัย่อยมแีผนบริหารสนิค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและมกีาร

ควบคมุภายในทีด่ ีมกีารตรวจนบัสนิคา้คงเหลอือยา่งน้อยปีละครัง้ โดยพจิารณาตัง้คา่เผื่อการปรบัลดราคาทุน ส าหรบัสนิคา้คงเหลอืที่มี

วนัหมดอาย ุสนิคา้คงเหลอืทีม่กีารเคลื่อนไหวน้อย หรอืสนิคา้เสื่อมสภาพ เพื่อใหเ้ป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 

ในท านองเดยีวกนั ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 37.1 วนัในปี 2562 เป็น 40.5 วนัในปี 2563 เน่ืองจากการบรหิารการจ่ายช าระ

หน้ีของบรษิทั 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลงจาก 19.2 เท่าในปี 2562 เป็น 17.2 เท่าในปี 2563  

อตัราส่วนหน้ีสนิส่วนที่มภีาระดอกเบี้ยต่อทุน (Total Debt to Equity) ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.3 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ขณะทีอ่ตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อทุน (Net Debt to Equity) ลดลงจาก 0.2 เท่า ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 เป็น 0.1 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  

ในท านองเดยีวกนัอตัราสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อ EBITDA ลดลงจาก 1.1 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็น 0.3 เท่า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ผลกระทบของ COVID-19 มคีวามไม่แน่นอนสูง รวมถึงยงัไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มและระยะเวลาของผลกระทบที่จะเกดิขึน้ได ้

อยา่งไรกต็ามบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีวามมัน่ใจวา่ บรษิทัมสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอ และสามารถรบัมอืต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ไดจ้ากนโยบายการจดัการและควบคมุโครงสรา้งทางการเงนิทีร่ดักุม  

ในปี 2564 บรษิทัคาดว่าธุรกิจจะทยอยปรบัตวัดขีึ้นจากความเป็นไปได้ในการมวีคัซีนป้องกนั COVID-19 หลงัจากสามารถควบคุม

สถานการณ์การแพรร่ะบาดได ้บรษิทัเชื่อวา่ธรุกจิจะมกีารเตบิโตจากทัง้ผูป่้วยชาวไทยและชาวต่างชาต ิ  

กลยทุธใ์นการด าเนินกิจการ 

การมโีรงพยาบาลเครอืขา่ยทีค่รอบคลุมผูป่้วยในหลายระดบัทัว่ทุกภูมภิาค ภายใต้แบรนดท์ี่หลากหลาย เป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อน

ธุรกจิใหเ้ติบโต รองรบัความต้องการการรกัษาพยาบาลที่เพิม่ขึ้นในอนาคต ทัง้น้ีบรษิทัมกีารวางแนวทางในการด าเนินงานในอนาคตที่

ส าคญั ดงัน้ี 

การเพิม่จ านวนผู้รบับริการ  

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้จ านวนผู้ป่วยลดลง โดยเฉพาะผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามา

รกัษาพยาบาลในประเทศไทยได ้บรษิทัจงึมุ่งเน้นการขยายฐานผูร้บับรกิารชาวไทย ทัง้ดา้นการป้องกนัก่อนการเจบ็ป่วย (Preventive 

Care) การตรวจสขุภาพ และการรกัษาพยาบาล เพื่อเพิม่จ านวนผูร้บับรกิารทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก โดยจะใหบ้รกิารที่มคีุณภาพใน

ราคาทีเ่ขา้ถงึได ้รวมถงึมกีารออกแพคเกจการตรวจสขุภาพ การรกัษาพยาบาลและการผา่ตดัอยา่งครบครนั 
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มุมมองผูบ้ริหาร 



การขยายฐานลกูค้าประกนัสขุภาพ 

บรษิทัมุ่งสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมอืกบับรษิทัประกนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยบรษิทัได้ร่วมกบับรษิทัประกนัใน

ประเทศออกกรมธรรม์ประกนัสุขภาพเฉพาะส าหรบัโรงพยาบาลในเครอื BDMS เพื่อขยายฐานผู้ป่วยให้เพิม่มากขึ้น และได้พฒันา

ระบบสนิไหมอตัโนมตั ิ(E-Claim) และบรกิารแสดงใบแจ้งยอดอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Billing) เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่บรษิทัประกนั

และผูป่้วย  

บรษิทัเชื่อว่าการร่วมมอืกบับรษิทัประกนั จะช่วยเพิม่ความหลากหลายของโครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั จากการขยายฐานลูกคา้ไปยงั

กลุ่มผู้ป่วยที่มปีระกนัสุขภาพ และยงัเป็นเพิม่การใช้งานของสนิทรพัย์ที่มอียู่เดมิให้เกดิประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสรมิศกัยภาพในกา ร

เตบิโตของบรษิทัอยา่งยัง่ยนื 

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ช่วยเรง่ใหเ้กดินวตักรรมและเทคโนโลยทีางการแพทย ์ใหบ้รษิทัสามารถพฒันาการใหบ้รกิาร และสรา้ง

ประสบการณ์ที่ดใีห้แก่ผู้รบับรกิาร โดยมบีรกิารให้ค าปรกึษาทางการแพทย์แบบออนไลน์ (Telemedicine) การให้บรกิารตรวจเลือด 

ฉีดวคัซีนและจดัส่งยาถึงบ้าน รวมทัง้ม ีHealth Application เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพ การนัดหมาย

แพทย ์และสทิธพิเิศษต่างๆ นอกจากน้ีบรษิทัยงัมคีวามร่วมมอืกบัแพลตฟอร์มตลาดสนิคา้ออนไลน์ชัน้น า เพื่อใหส้นิค้าและบรกิารที่

เกีย่วขอ้งกบัการรกัษาพยาบาลของบรษิทัเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้ผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-commerce) 

บรษิทัให้ความส าคญักบัการก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรกิารทาง

การแพทย ์และสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่แพทย ์ผูป่้วย และญาติ 

เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน และมาตรฐานการรักษาพยาบาล 

บรษิทัมุง่เน้นการเพิม่ศกัยภาพ ความสามารถในการท าก าไร และการใช้งานของสนิทรพัยใ์หเ้กดิประโยชน์สูงสุด โดยการดูแลคุณภาพ

การรกัษาพยาบาลให้ได้มาตรฐาน และการให้ความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้

ทรพัยากร และการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

บริษัทยังมุ่งม ัน่พัฒนาศักยภาพของศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล ( Center of Excellence) ตามคุณภาพ

มาตรฐานสากล Joint  Commission International (JCI) และการร่วมมอืทางดา้นการแพทยก์บัสถาบนัชัน้น าของโลก ในการยกระดบั

มาตรฐานใหท้ดัเทยีมกบัต่างประเทศ  
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัจดัประชุมนักวิเคราะห์ ครัง้ที่ 1/2564 ในช่วงเช้าของวนัที่ 3 มีนาคม 2564 เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัผลประกอบการไตรมาส 
4/2563  พรอ้มเปิดโอกาสใหน้ักวเิคราะห ์และนักลงทุนไดท้ราบถงึผลประกอบการล่าสุด รวมถงึไดม้โีอกาสซกัถามขอ้มูลในดา้นต่างๆ โดย
ผูบ้รหิารของบรษิทัที่เข้าร่วมงานประกอบดว้ย แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ คุณนฤมล น้อยอ ่า  
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด้านการเงิน นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท ประธานฝ่ายแพทย์ และ     
คณุอรรจยา อนิทรประสงค ์AVP ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์โดยมนีกัลงทุนและนกัวเิคราะหส์นใจเขา้ร่วมฟังประมาณ 40 ท่าน 

 

นอกจากน้ีในช่วงบ่าย ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมกับ  Citi Research จัดงาน Virtual Results Call ให้แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
ชาวต่างชาต ิโดยมผีูส้นใจเขา้รว่มฟังประมาณ 30 ท่าน 

 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 1/2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในวนัที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทเข้าร่วมงาน Finansia Online Investment Conference 2021 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

แนวโน้มธรุกจิและกลยทุธก์ารด าเนินงานของบรษิทั โดยมนีกัลงทุนสถาบนัในประเทศเขา้รว่มฟังจ านวน 14 ท่าน 

 

 

 ในวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2564 บรษิทัเขา้รว่มงาน Maybank Kim Eng Thailand Corporate Day 2021 เพื่อใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัพฒันาการ

ทีส่ าคญัของบรษิทั กลยทุธแ์ละแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัแก่นักลงทุนสถาบนัทัง้ไทยและต่างประเทศ จ านวน 41 ท่าน 

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

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 136,050 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2563 ปัจจบุนัมโีรงพยาบาลในเครอื 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@bdms.co.th 


