
สรปุเหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ประเทศไทยเข้าสู่การระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 ซึ่งสถานการณ์
การแพร่ระบาดมคีวามรุนแรงมากขึ้น บรษิทัตระหนักถึงความเสีย่งของการแพร่ระบาด  COVID-19  ในฐานะ
โรงพยาบาลเอกชนชัน้น าของประเทศ ที่มีเครอืข่ายครอบคลุมในหลายพื้นที่ และมีความพร้อมด้านแพทย ์
บุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการรกัษาพยาบาล บรษิทัมมีาตรการคดักรองผู้มคีวามเสี่ยง
ก่อนเขา้พืน้ทีโ่รงพยาบาล และมจีุดใหบ้รกิารตรวจหาเชื้อ COVID-19 ดว้ยหอ้งปฏบิตักิารที่ไดร้บัมาตรฐาน ซึ่ง
มกีารเพิม่ศกัยภาพของห้องปฏิบตัิการให้รองรบัจ านวนผู้เข้ารบับรกิารที่เพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ด้านการดูแล
รกัษาผูป่้วย COVID-19 บรษิทัมกีารด าเนินการดงัน้ี 
 
1) การจดัตัง้หอผู้ป่วยเฉพาะส าหรบัรกัษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (Cohort ward) ซึ่งแยกจากพื้นที่

บรกิารปกตใินโรงพยาบาล 
2) จดัให้ม ีHospitel โดยการร่วมมอืกบัโรงแรมต่างๆ ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรมเป็นพื้นที่เฝ้าระวงัอาการ

ส าหรบัผู้ป่วยที่ไม่มอีาการ ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ ซึ่งเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการดูแลผู้ป่วย 
COVID-19 และเพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่และมี
ประสทิธภิาพ โดย ณ วนัที่ 7 สงิหาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยม ีHospitel จ านวนประมาณ 4,200 
เตยีง 

3) จดัตัง้โรงพยาบาลสนามบีดเีอ็มเอส สนามกีฬา ทอ.    (ธูปะเตมีย์) ขนาด 100 เตียง โดยเป็นความ
ร่วมมอืระหว่าง BDMS กบักองทพัอากาศ เพื่อรองรบัผูต้ดิเชื้อโควดิ-19 กลุ่มที่มอีาการรุนแรงปานกลาง 
เพื่อช่วยเหลอืประชาชน พรอ้มบรรเทาและตดัวงจรสูก่ารเจบ็ป่วยรุนแรง โดยมกีารน านวตักรรม Healthy 
Bot จ านวน 5 ตวัมาช่วยน าสง่อาหารและยา เพื่อลดความเสีย่งในการตดิเชื้อ และบุคลากรทางการแพทย์
สามารถตรวจและตดิตามอาการผูป่้วยผา่นหน้าจอออนไลน์  

 
นอกจากน้ี บรษิทัไดป้ระสานความรว่มมอืกบัหลายฝ่าย เพื่อสนบัสนุนการฉีดวคัซนีใหป้ระชาชนอย่างทัว่ถงึและ
รวดเรว็ โดยเปิดให้บริการการฉีดวคัซีนทัง้ที่โรงพยาบาลในเครอืข่าย ศูนย์การค้า และส านักงานต่างๆ โดย
บรษิทัยดึมัน่ในการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีม่คีณุภาพ และมาตรฐานการควบคุมโรคตดิเชื้อ การเวน้ระยะห่าง
ทางสงัคมอยา่งเครง่ครดั ตลอดจนมาตรฐานการดูแลผูป่้วยฉุกเฉิน ในกรณีที่มผีูป่้วยจากการแพว้คัซนีที่รุนแรง 
หรอืภาวะฉุกเฉินทางการแพทยอ์ื่นๆ  
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ผลการด าเนินงาน 6 เดือน ปี 2564 



การด าเนินงานตามงบการเงินรวมใน 6 เดือน ปี 2564 

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 

ในครึง่ปีแรกของปี 2564 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 33,678 ล้านบาท ลดลง 302 ล้านบาท หรอืลดลง

เลก็น้อยรอ้ยละ 1 จากครึง่ปีแรกของปี 2563 เน่ืองจาก 

 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล จ านวน 31,754 ลา้นบาท ลดลง 208 ล้านบาท หรอืลดลง 302 ล้านบาท หรอืลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 1 จาก

ครึง่ปีแรกของปี 2563 มสีาเหตุหลกัจากการลดลงของค่ารกัษาพยาบาลจากความซบัซ้อนของโรคที่ลดลง เน่ืองจากการรบัผู้ป่วย 

COVID-19 ประกอบกบัการออก Package ในราคาที่เขา้ถงึไดม้ากขึน้ อย่างไรกต็ามมกีารเตบิโตจากจ านวนผูป่้วยทัง้ผูป่้วยในและ

ผูป่้วยนอก สว่นหน่ึงเป็นผลจากการแพรร่ะบาดระลอก 3 ของ COVID-19 ในไตรมาส 2/2564 

รายไดค้า่รกัษาพยาบาลของผูป่้วยชาวไทยมกีารเตบิโตรอ้ยละ 8 ขณะที่รายไดค้่ารกัษาพยาบาลของผูป่้วยชาวต่างชาตลิดลง รอ้ย

ละ 27 จากครึ่งปีแรกของปี 2563 เป็นผลจากมาตรการจ ากดัการเดนิทางตัง้แต่ไตรมาส 2/2563 โดยมกีารลดลงหลกัจากผู้ป่วย

ตะวนัออกกลาง ร้อยละ 69 ผู้ป่วยชาวออสเตรเลีย ร้อยละ 44 และผู้ป่วยในกลุ่ม CLMV ร้อยละ 31 ส่งผลให้สดัส่วนรายได้ของ

ผูป่้วยชาวไทยต่อต่างชาตเิปลี่ยนแปลงจากที่รอ้ยละ 76 ต่อร้อยละ 24 ในครึง่ปีแรกของปี 2563 เป็นรอ้ยละ 82 ต่อรอ้ยละ 18 ใน

ครึง่ปีแรกของปี 2564 

รายได้ค่ารกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลเครอืข่ายในกรุงเทพและปรมิณฑลเติบโตเล็กน้อย ขณะที่รายได้ค่ารกัษาพยาบาลของ

โรงพยาบาลเครอืขา่ยนอกกรงุเทพและปรมิณฑลลดลงรอ้ยละ 4 จากครึง่ปีแรกของปี 2563 

ทัง้น้ีอตัราการครองเตยีงเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 51 ในครึง่ปีแรกของปี 2563 เป็นรอ้ยละ 53 ในครึง่ปีแรกของปี 2564  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร จ านวน 1,436 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 8 จากครึง่ปีแรกของปี 2563 ซึ่งในครึง่ปีแรกของปี 

2563 มกีารเตบิโตทีด่จีากขายสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั COVID-19 

 รายได้อื่นจ านวน 488 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากครึ่งปีแรกของปี 2563 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของ      

Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ทีใ่หบ้รกิาร Alternative State Quarantine 

 
2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 

ในครึ่งปีแรกของปี 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคา จ านวน 29,635 ล้านบาท ลดลง 

157 ลา้นบาท หรอืลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 1 จากครึง่ปีแรกของปี 2563 ซึง่ลดลงในอตัราเดยีวกนักบัรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 

 

3. รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมลดลงจากจ านวน 181 ล้านบาทในครึง่ปีแรกของปี 2563 เป็นจ านวน 8 ล้านบาทในครึง่ปี

แรกของปี 2564 หรอืลดลงร้อยละ 96 จากครึ่งปีแรกของปี 2563 ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มสี่วนแบ่งก าไรใน บรษิทั โรงพยาบาล

บ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) (“BH”) จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดในไตรมาส 4/2563 

ห น้ า  3  ฉ บั บ ท่ี  3 / 2 5 6 4  

รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิลดลงเป็น 383 ลา้นบาท หรอืลดลง รอ้ยละ 14 จากครึง่ปีแรกของปี 2563 จากการลดลงของเงนิกู้ยมิระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิ 

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล จ านวน 713 ลา้นบาทลดลงจาก 732 ลา้นบาทในครึง่ปีแรกของปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของก าไร

ก่อนภาษนิีตบิุคคล  

 

4. ความสามารถในการท าก าไร 
 

EBITDA ลดลงจาก 7,377 ล้านบาท ในครึ่งปีแรกของปี 2563 เป็น 

7,208 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปี 2564 หรอืลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 2 

จากครึง่ปีแรกของปี 2563 ส่งผลให ้EBITDA Margin ลดลงจากรอ้ย

ละ 21.7 ในครึง่ปีแรกของปี 2563 เป็นรอ้ยละ 21.4 ในครึง่ปีแรกของ

ปี 2564 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธ ิจ านวน 2,792 ล้านบาท ลดลงรอ้ย

ละ 8 จากครึง่ปีแรกของปี 2563 ส่งผลใหอ้ตัราก าไรลดลงจากรอ้ยละ 

8.9 ในครึ่งปีแรกของปี 2563 เป็นร้อยละ 8.3 ในครึ่งปีแรกของปี 

2564 และมกี าไรสุทธติ่อหุน้เท่ากบั 0.18 บาทต่อหุน้ ลดลงรอ้ยละ 8

จากครึง่ปีแรกของปี 2563 

 

 

 

 

 
 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 124,183 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 

9 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 9,839 ล้านบาท ซึ่งน าไปใช้

จา่ยเงนิปันผลและจา่ยคนืเงนิกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

 

บรษิทัมคี่าความนิยม จ านวน 17,539 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยค่านิยมส่วนใหญ่เกิดจากการรวม

กจิการ ทัง้น้ีบรษิทัไดม้กีารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรอืเมื่อใดก็ตามที่มขี้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึน้ อย่างไรกต็ าม

บรษิทัไดพ้จิารณาแลว้วา่คา่ความนิยมดงักล่าวไมเ่กดิการดอ้ยค่า 

 

ส าหรบัสนิทรพัยอ์ื่นๆ จ านวน 4,045 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ไดแ้ก่คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร ์จ านวน 1,308 

ลา้นบาทและ สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น ไดแ้ก่ เงนิลงทุนในกองทุนรวม เงนิฝากประจ าและตัว๋เงนิคลงั จ านวน 1,062 ลา้นบาท  

ห น้ า  3  ฉ บั บ ท่ี  3 / 2 5 6 4  

 (ล้านบาท) 6 เดือน 
2564 

6 เดือน 
2563 

YoY 

EBITDA 7,208 7,377 (2)% 
อตัราก าไร EBITDA 21.4% 21.7%  

ส่วนแบง่ก าไรจากบรษิัทรว่ม 8 191 (96)% 

EBIT 4,102 4,398 (7)% 

อตัราก าไร EBIT 12.2% 12.9%  

ก าไรสทุธิ 2,791 3,026 (8)% 

อตัราก าไรสทุธิ 8.3% 8.9%  

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 0.18 0.19 (8)% 

สรุปฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) มิ.ย. 64 ธ.ค. 63 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 124,183 136,050 (9)% 

หน้ีสนิรวม 38,525 44,588 (14)% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 85,658 91,463 (6)% 



หน้ีสนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 จ านวน 38,525 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 14 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2563 สว่นใหญ่เกดิจากการลดลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 5,107 ลา้นบาท  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 จ านวน 85,658 ล้านลดลงร้อยละ 6 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2563  
 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนผูถ้อื

หุ้น ลดลงจากครึ่งปีแรกของปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นผลมา

จากการลดลงของก าไรจากการด าเนินงาน ซึ่งได้ร ับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบ

กบัการไมม่สีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน BH 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกของปี 2563 เน่ืองจากการเพิ่มขึ้น

ของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด จากการจ าหน่าย

เงนิลงทุนทัง้หมดใน BH ในไตรมาส 4/2563 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิม่ขึ้นจาก 37.0 วนัในครึ่งปีแรก

ของปี 2563 เป็น 38.1 วันในครึ่ง ปีแรกของปี 2564 

เน่ืองจาก COVID-19 สง่ผลใหก้ารด าเนินการเกบ็หน้ีทัง้ใน

และต่างประเทศไม่สะดวก ทัง้น้ีบริษัทและบริษทัย่อยมี

นโยบายการให้สินเชื่อการค้าและพิจารณาวงเงินเครดิต

ตามความเหมาะสมของคู่สญัญาในแต่ละโรงพยาบาล โดย

มีการก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า ส าหรับ

คู่ส ัญญาในประเทศประมาณ 30-60 วัน ส่วนคู่ส ัญญา

ต่างประเทศประมาณ 30-90 วัน นอกจากน้ีจะมีการ

วเิคราะหท์บทวนเครดติปีละครัง้ เพื่อเป็นการบรหิารความ

เสีย่งทางในการรบัช าระหน้ี 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 12.8 วนัในครึ่งปี

แรกของปี 2563 เป็น 13.9 วันครึ่งปีแรกของปี 2564 

เพื่อให้สินค้าเพยีงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบนั ทัง้น้ีสินค้า

คงเหลือส่วนใหญ่เป็นยาและเวชภัณฑ์ โดยบริษัทและ

บรษิทัยอ่ยมแีผนบรหิารสนิคา้คงเหลอือยา่งมปีระสทิธภิาพ

และมกีารควบคุมภายในที่ด ีมกีารตรวจนับสนิคา้คงเหลือ

อยา่งน้อยปีละครัง้ โดยพจิารณาตัง้คา่เผื่อการปรบัลดราคา 

ทุน ส าหรบัสนิคา้คงเหลอืทีม่วีนัหมดอาย ุสนิคา้คงเหลอืทีม่กีารเคลื่อนไหวน้อย หรอืสนิคา้เสื่อมสภาพ เพื่อใหเ้ป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 

ในท านองเดยีวกนั ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 30.4 วนัครึง่ปีแรกของปี 2563 เป็น 30.7 วนัในครึง่ปีแรกของปี 2564 
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หมายเหต:ุ - ค านวณจากผลประกอบการ 12 เดอืนทผีา่นมา (Last Twelve Months) 

              - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

6 เดือน

2564 

6 เดือน

2563 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 5.4 6.2 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  8.6 10.4 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  1.5 1.0 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  1.3 0.8 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  38.1 37.0 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 13.9 12.8 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 30.7 30.4 

อตัราส่วนวิเคราะหห์น้ีสิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 18.3 20.5 

ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (DSCR) 5.3 4.5 

หน้ีสนิที่ครบภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสนิ (รอ้ยละ) 14.6 12.2 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหน้ีสนิ (รอ้ยละ) 5.3 41.3 

หน้ีสนิต่อ EBITDA 1.3 1.8 

หน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 0.6 1.6 

อตัราส่วนวิเคราะหห์น้ีสินต่อทุน (เท่า) มิ.ย. 64 ธ.ค. 63 

หน้ีสนิทัง้หมดต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  0.4 0.5 

หน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.2 0.3 

หน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.1 0.1 



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

เพยีงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 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

ควบคมุโครงสรา้งทางการเงนิทีร่ดักุม 
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ส ำหรบัอตัรำส่วนวเิครำะหห์น้ีสนินัน้ อตัราความสามารถในการช าระดอกเบี้ยลดลงจาก 20.5 เท่าในครึง่ปีแรกของปี 2563 เป็น 18.3 เท่า

ในครึง่ปีแรกของปี 2564 

เน่ืองจากการลดลงของหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี (Current Portion of Interest Bearing Debt) ส่งผลใหบ้รษิทัและ

บรษิทัยอ่ย มอีตัราความสามารถในการช าระภาระผูกพนั (DSCR) เพิม่ขึน้จาก 4.5 เท่าในไตรมาส ครึง่ปีแรกของปี 2563 เป็น 5.3 เท่าใน

ครึง่ปีแรกของปี 2564 

ในท านองเดยีวกนั จากการลดลงของหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (Total Interest Bearing Debt) จากการจ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิระหว่างงวด ส่งผลให ้หน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ย เพิม่ขึ้นจากร้อยละ 12.2 ใน

ครึง่ปีแรกของปี 2563 เป็นรอ้ยละ 14.6 ในครึง่ปีแรกของปี 2564 

ส่วนเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิต่อหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยลดลงจากรอ้ยละ 41.3 ในครึง่ปีแรกของปี 2563 เป็นรอ้ยละ 5.3 ในครึง่ปีแรก

ของปี 2564 จากการจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (Interest bearing debt to EBITDA) ลดลงจาก 1.8 เท่า ในครึ่งปี

แรกของปี 2563 เป็น 1.3 เท่า ในครึง่ปีแรกของปี 2564 และมอีตัราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อ EBITDA (Net interest bearing 

debt to EBITDA) ลดลงจาก 1.6 เท่า ในครึง่ปีแรกของปี 2563 เป็น 0.6 เท่า ในครึง่ปีแรกของปี 2564 จากการลดลงของหน้ีสนิที่มภีาระ

ดอกเบีย้  

 

ส ำหรบัอตัรำส่วนวิเครำะห์หน้ีสินต่อทุน บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสนิทัง้หมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total liability to equity) 

ลดลงจาก 0.5 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เป็น 0.4 เท่า ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 และมอีตัราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วน

ของผูถ้อืหุน้ (Interest bearing debt to equity) ลดลงจาก 0.3 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็น 0.2 เท่า ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564  

ในขณะทีอ่ตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Net interest bearing debt to equity) ไม่เปลี่ยน แปลงที่ 0.1 เท่า ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564  

 

ผลกระทบของ COVID-19 มีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงยงัไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มและระยะเวลาของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได ้

อยา่งไรกต็ามบรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามมัน่ใจว่า บรษิทัมสีภาพคล่องที่เพยีงพอ และสามารถรบัมอืต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

จากนโยบายการจดัการและควบคมุโครงสรา้งทางการเงนิทีร่ดักุม 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที่ 20 สงิหาคม 2564 ทีมนักลงทุนสมัพนัธ์ ได้เข้าร่วม Goldman Sachs & SCBS Virtual Thailand Corporate Day 2021 เพื่อให้

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั แนวโน้มธรุกจิ และกลยทุธก์ารด าเนินงานของบรษิทัแก่นักลงทุนสถาบนัต่างประเทศ โดยมผีูเ้ขา้รว่มจ านวน 27 ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจดัประชุมนักวิเคราะห์ ครัง้ที่ 3/2564 ในวนัที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยเป็นการจดัผ่าน WebEx เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผลประกอบการไตรมาส 2/2564  พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด รวมถึงได้มโีอกาส 
ซักถามข้อมูลในด้านต่างๆ โดยผู้บริหารของบริษัทที่ เข้าร่วมงานประกอบด้วย แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ คุณนฤมล น้อยอ ่า  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
คุณอรรจยา อินทรประสงค์  Head of IR และคุณจิติมา  รัตนธรรม Assistant Director, IR โดยมีนักลงทุนและนักวิเคราะห ์
สนใจเขา้รว่มฟังมากกวา่ 80 ท่าน 

 

นอกจากน้ีในช่วงบ่าย ทีมนักลงทุนสมัพนัธ์ ร่วมกบั JP Morgan จดังาน Virtual Results Call 
ใหแ้ก่นกัลงทุนและนกัวเิคราะหช์าวต่างชาต ิโดยมผีูส้นใจเขา้รว่มฟังจ านวน 30 ท่าน 

 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 3/2564 ผา่น WebEx 

Goldman Sachs & SCBS Virtual Thailand Corporate Day 2021 
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บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) หรอื “BDMS” ซึง่เป็นชื่อยอ่หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถอืไดว้า่เป็นกลุ่มธรุกจิ

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 124,183 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2564 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 


