
สรปุเหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

ในปี 2564 ประเทศไทยเผชญิกบัการแพร่ระบาดครัง้ใหญ่ของ COVID-19 ส่งผลใหม้ผีูต้ดิเชื้อรายวนัเพิม่สูงขึน้
มาก ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าของประเทศ บรษิทัได้ร่วมมอืกบัภาครฐัในการขบัเคลื่อนมาตรการเฝ้า
ระวงั ควบคมุ และรกัษาผูป่้วย COVID-19 โดยบรษิทัมศีกัยภาพในการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
 

1) การฉีดวคัซนีใหแ้ก่ประชาชน บรษิทัไดป้ระสานความรว่มมอืกบัหลายฝ่าย เพื่อสนับสนุนการฉีดวคัซนีให้
ประชาชนอยา่งทัว่ถงึและรวดเรว็ โดยใหบ้รกิารการฉีดวคัซนีกว่า 4 ล้านโดส ทัง้ในโรงพยาบาลเครอืข่าย 
ศูนยก์ารคา้ และส านกังานต่างๆ  

2) การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยห้องปฏิบตัิการที่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน ปัจจุบนับริษทัมกีารเพิ่ม
ศกัยภาพใหร้องรบัการตรวจคดักรองเชือ้แบบ RT-PCR ไดม้ากกวา่10,000 ตวัอยา่งต่อวนั 

3) ให้บรกิารหอผูป่้วยเฉพาะกิจ หรอื Hospitel โดยร่วมมอืกบัโรงแรมต่างๆ ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรมให้
เป็นสถานพยาบาลชัว่คราวในการเฝ้าระวงัอาการส าหรบัผู้ป่วยที่มอีาการไม่รุนแรง ในไตรมาส 3/2564 
ไดม้กีารใหบ้รกิาร Hospitel จ านวนมากกวา่ 6,000 เตยีง 

4) จดัตัง้โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย์)  ขนาด 100 เตียงในเดอืนกรกฎาคม 
2564 เป็นความร่วมมือระหว่าง BDMS กบักองทพัอากาศ เพื่อรองรบัผู้ติดเชื้อ COVID-19 กลุ่มที่มี
อาการรนุแรงปานกลาง ทัง้น้ีจากจ านวนผูป่้วยทีล่ดลง บรษิทัจงึไดส้ง่มอบโรงพยาบาลสนาม พรอ้มระบบ
และอุปกรณ์ทางการแพทยใ์หก้บักองทพัอากาศ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  

5) จดัตัง้หอผู้ป่วยเฉพาะ (Cohort ward) ในโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อรองรบัผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยมี
ความสามารถในการรองรบัผูป่้วยสงูสุดมากกวา่ 3,000 เตยีง  
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ผลการด าเนินงานปี 2564 



การด าเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2564 

1. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 

ในปี 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมจ านวน 75,714 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6,657 ล้านบาท หรอื 10% จากปี 
2563 เน่ืองจาก 
 รายได้ค่าร ักษาพยาบาล จ านวน 71,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

6,375 ล้านบาท หรือ 10% จากปี 2563 สาเหตุหลักมาจาก
รายได้ที่เกี่ยวเน่ืองกบั COVID-19 (คดิเป็น 14% ของรายได้ค่า
รกัษาพยาบาล ในปี 2564) หากไม่รวมรายไดด้งักล่าว รายไดค้่า
รกัษาพยาบาลที่ไม่รวม COVID-19 จะลดลง 6% จากปี 2563 
เน่ืองจากนกัท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ (Fly-in Patient) ทีล่ดลง 
ในปี 2564 รายไดผู้ป่้วยชาวไทยเพิม่ขึน้ 14% สาเหตุหลกัมาจาก

จ านวนผูป่้วย COVID-19 ทีเ่พิม่ขึน้ตัง้แต่ไตรมาส 2/2564 ขณะที่

รายไดผู้ป่้วยชาวต่างชาตลิดลง 6%  จากปี 2563 สาเหตุหลกัมา 

จากการลดลงผู้ป่วยกลุ่ม Fly-in Patient เช่น ชาวตะวนัออกกลาง ลดลง 30%  อย่างไรก็ดมีกีารฟ้ืนตวัของผูป่้วยชาวต่างชาติที่

ท างานในประเทศไทย (Expatriate) เช่น ชาวญี่ปุ่ น และ สหรฐัอเมรกิา เพิม่ขึน้ 7% และ 4% ตามล าดบั ทัง้น้ีสดัส่วนรายได้ของ

ผูป่้วยชาวไทยต่อต่างชาตเิปลีย่นแปลงจาก 79% ต่อ 21% ในปี 2563 เป็น 82% ต่อ 18% ในปี 2564 

นอกจากน้ียงัมกีารเตบิโตที่ดจีากรายไดผู้ป่้วยใน ซึ่งเตบิโต 17% จากปี 2563 ส่งผลใหอ้ตัราการครองเตยีงเพิม่ขึน้จาก 52% ในปี 

2563 เป็น 60% ในปี 2564 (ไม่รวม Hospitel และโรงพยาบาลสนาม) โดยเป็นอตัราการครองเตยีงของผูป่้วย COVID-19 เท่ากบั 

86%และอตัราการครองเตยีงของกลุ่มผูป่้วยทีไ่มเ่กีย่วกบั COVID-19 เท่ากบั 49% 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร จ านวน 2,910 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบัปี 2563  

 รายได้อื่นจ านวน 1,263 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 28% จากปี 2563 ส่วนใหญ่เกิดจากเงนิชดเชยความเสยีหายที่โรงพยาบาลเครอืข่าย

ไดร้บัจ านวน 200 ลา้นบาท 

 

2. คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 
ในปี 2564 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรายงานคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานและคา่เสื่อมราคา จ านวน 64,491 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,959 ล้านบาท 

หรอื 7% จากปี 2563 ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้ในอตัราที่ต ่ากว่าการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม เน่ืองจากการควบคุมค่าใช้จ่าย

อยา่งต่อเน่ือง  

 

3. รายการอื่นๆ 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 21 ล้านบาท ลดลง 92% จากปี 2563 ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มสี่วนแบ่งก าไร

เงนิลงทุนใน BH จากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดใน บรษิทั โรงพยาบาล บ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) (“BH”) ในไตรมาส 4/2563 

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ จ านวน 728 ลา้นบาท หรอืลดลง 16% จากปี 2563 จากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 ภาษเีงนิได้นิติบุคคล จ านวน 2,103 ล้านบาทลดลง 24% จากปี 2563 เน่ืองจากในปี 2563 บรษิทับนัทึกภาษีจากรายการพเิศษ 

จ านวน 1,260 ลา้นบาท  

 

4. รายการพเิศษ 
ในไตรมาสปี 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารบนัทกึก าไรพเิศษจ านวน 1,169 ลา้นบาท จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน BH  
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รายได้ค่ารกัษาพยาบาล 



5. ความสามารถในการท าก าไร 
EBITDA บริษัทและบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 17,545 ล้าน
บาท ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 17% ส่งผลให้ EBITDA Margin เพิม่ขึ้น

จาก 21.6% ในปี 2563 เป็น 23.2% ในปี 2564 
ก าไรก่อนรายการพเิศษ จ านวน 7,963 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 31% จาก

ปี 2563 เป็นผลมาจากการเติบโตที่ดีของรายได้ การควบคุม

คา่ใชจ้า่ยอยา่งต่อเน่ือง และการลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 
ในปี 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน

ทัง้หมดใน BH  จ านวน 1,169 ล้านบาท (สุทธคิ่าใช้จ่ายทางภาษี) 

ท าให้ก าไรสุทธิในปี 2564 เติบโต 10% และมีอตัราการท าก าไร

สทุธเิท่ากบั 10.5% มกี าไรสทุธติ่อหุน้เท่ากบั 0.5 บาท  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 128,454 ล้านบาท ลดลง 6% จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2563 สว่นใหญ่มาจากการลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 8,733 ลา้นบาท ซึง่น าไปใช้จ่ายเงนิปันผล และจ่ายคนืเงนิกู้

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

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

กจิการกบั (1) กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท และเปาโล จ านวน 9,310 ล้านบาท (2) โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร ์โรงพยาบาลเทพากร 

โรงพยาบาลกรุงเทพเมอืงราช และโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุร ีจ านวน 3,285 ล้านบาท และ (3) โรงพยาบาลกรุงเทพสริโิรจน์ จ านวน 

2,702 ลา้นบาท ทัง้น้ีบรษิทัไดม้กีารทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทุกปี หรอืเมื่อใดกต็ามทีม่ขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าเกดิขึน้ อย่างไรก็

ตามบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้วา่คา่ความนิยมดงักล่าวไมเ่กดิการดอ้ยค่า  
หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 40,689 ล้านบาท ลดลง 9% จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

สว่นใหญ่เกดิจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 87,765 ล้านบาท ลดลง 4% จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2563 
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 (ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2563 YoY 

EBITDA 17,545 14,938 17% 
อตัราก าไร EBITDA 23.2% 21.6%  

EBIT 11,322 8,843 28% 

อตัราก าไร EBIT 15.0% 12.8%  

ก าไรก่อนรายการพิเศษ 7,936 6,045 31% 

อตัราก าไรก่อนรายการพิเศษ 10.5% 8.8%  

รายการพิเศษ - 1,169 n.a. 

ก าไรสทุธิ 7,936 7,214 10% 

อตัราก าไรสทุธิ 10.5% 10.4%  
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 0.50 0.45 10% 

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

สนิทรพัยร์วม 128,454 136,050 (6)% 

หน้ีสนิรวม 40,689 44,588 (9)% 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 87,765 91,463 (4)% 

หมายเหตุ 

EBITDA = รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม –รายจ่ายจากการด าเนินงานรวม  

(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) 

อตัราก าไรค านวณจากฐานรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 



 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนผูถ้อื

หุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ

ก าไรจากการด าเนินงานในปี 2564  

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

ลดลงจากปี 2563 เน่ืองจากการลดลงของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงนิสด จากการจ่ายเงนิปันผล และจ่าย

คนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิระหวา่งปี 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยลดลงจาก 43.8 วนัในปี 2563 เป็น 

40.7 วนัในปี 2564 ทัง้น้ีบรษิทัและบริษทัย่อยมนีโยบาย

การใหส้นิเชื่อการค้าและพจิารณาวงเงนิเครดติตามความ

เหมาะสมของคู่สญัญาในแต่ละโรงพยาบาล โดยมีการ

ก าหนดระยะเวลาการให้สนิเชื่อการคา้ ส าหรบัคู่สญัญาใน

ประเทศประมาณ 30 - 60 วนั ส่วนคู่สญัญาต่างประเทศ

ประมาณ 30 - 90 วนั นอกจากน้ีจะมกีารวเิคราะหท์บทวน

เครดติปีละครัง้ เพื่อเป็นการบรหิารความเสี่ยงทางในการ

รบัช าระหน้ี 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ยลดลงเลก็น้อยจาก 14.4 วนัในปี 

2563 เป็น 14.0 วนัในปี 2564 ทัง้น้ีสินค้าคงเหลือส่วน

ใหญ่เป็นยาและเวชภณัฑ ์โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยมแีผน

บริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและมีการ

ควบคุมภายในที่ด ีมกีารตรวจนับสนิคา้คงเหลืออย่างน้อย

ปีละครัง้ โดยพิจารณาตัง้ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุน 

ส าหรบัสินค้าคงเหลือที่มีวนัหมดอายุ สินค้าคงเหลือที่มี

การเคลื่อนไหวน้อย หรือสินค้าเสื่อมสภาพ เพื่อให้เป็น

มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลี่ยลดลงจาก 40.5 วนัปี 2563 เป็น 

34.5 วนัในปี 2564 เน่ืองจากการจา่ยช าระหน้ีของบรษิทั 

วิเคราะหอ์ตัราส่วนหน้ีสิน อตัราความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเพิม่ขึ้นจาก 17.2 เท่า ในปี 2563 เป็น 24.1 เท่า ในปี 2564 จาก

ผลประกอบการทีด่ ีอยา่งไรกต็ามอตัราความสามารถในการช าระภาระผูกพนั (DSCR) ลดลงอย่างมนีัยยะส าคญั จาก 29.3 เท่าในปี 2563 

เป็น 5.1 เท่าในปี 2564 เน่ืองจากหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี(Current portion of interest bearing debt) ทีเ่พิม่ขึน้  

ส่วนอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อ EBITDA (Net interest bearing debt to EBITDA) เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 0.3 เท่า ในปี 2563 

เป็น 0.5 เท่า ในปี 2564 จากการเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธ ิ 

วิเคราะหอ์ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินทีม่ ีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผ ู้ถือหุ้น (Interest bearing 

debt to equity) ลดลงเลก็น้อยจาก 0.3 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็น 0.2 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ขณะที่มอีตัราส่วนหน้ีสนิ

ที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net interest bearing debt to equity) ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.1 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
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หมายเหต:ุ - การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ค านวณจาก 360 วนั 

              - หนี้สนิหมายถงึหนี้สนิส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2564 ปี 2563 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 6.0 5.3 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  9.2 8.4 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง  1.5 2.7 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  1.3 2.4 

การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (วนั)    

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  40.7 43.8 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 14.0 14.4 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่ 34.5 40.5 

อตัราส่วนวิเคราะหห์น้ีสิน (เท่า)    

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 24.1 17.2 

ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (DSCR) 5.1 29.3 

หน้ีสนิที่ครบภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสนิ (รอ้ยละ) 18.3 2.1 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหน้ีสนิ (รอ้ยละ) 5.3 25.2 

หน้ีสนิต่อ EBITDA 1.1 1.6 

หน้ีสนิสทุธติ่อ EBITDA 0.5 0.3 

อตัราส่วนวิเคราะหห์น้ีสินต่อทุน (เท่า)   

หน้ีสนิทัง้หมดต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  0.5 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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บรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามมัน่ใจว่า บรษิทัมสีภาพคล่องที่เพยีงพอ มคีวามสามารถในการช าระหน้ี และสามารถรบัมอืต่อสถานการณ์ที่

เปลีย่นแปลงไปไดจ้ากนโยบายการจดัการและควบคมุโครงสรา้งทางการเงนิที่รดักุม 

ในปี 2565 บรษิทัคาดว่าธุรกิจการให้บรกิารทางการแพทย์มแีนวโน้มขาขึน้จากการกลบัมาใช้บรกิารของผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวกบั COVID-19 

และ Fly-in Patient เน่ืองจากสดัส่วนผู้ฉีดวคัซีนป้องกัน COVID-19 ในประเทศและทัว่โลกเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การเดินทาง

กลบัมาใกลร้ะดบัปกต ิ 

เราเชื่อมัน่ว่าอุตสาหกรรมการใหบ้รกิารทางการแพทยจ์ะเตบิโตในระยะยาวอย่างมัน่คงจากสงัคมผูสู้งอายุ รายไดป้ระชากรต่อหวัที่สูงขึ้น

โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั การดูแลสุขภาพเชงิป้องกนัเน่ืองจากคนใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึน้เพื่ออายุที่ยนืยาวและคุณภาพชวีติที่ด ีรวมถึง

การขยายตวัของ Digital Health และประกนัสขุภาพในประเทศไทย 

กลยทุธใ์นการด าเนินกิจการ 

การมโีรงพยาบาลเครอืขา่ยทีค่รอบคลุมผูป่้วยในหลายระดบั มแีพทยแ์ละพยาบาลที่มคีวามสามารถ ภายใต้แบรนดท์ี่หลากหลาย ประกอบ

กบัการยกระดบัการบรกิารผ่านนวตักรรมต่างๆเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิให้เติบโต รองรบัความต้องการการดูแลสุขภาพที่

เพิม่ขึน้ในอนาคต ทัง้น้ีบรษิทัมกีารวางแนวทางการด าเนินงานในอนาคตทีส่ าคญั ดงัน้ี 

 เพ่ิมจ านวนผู้รบับริการโดยการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม (Value-based pricing)  

บรษิทัมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้อย่างยัง่ยนืด้วยการก าหนดราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้รบับรกิารไดร้บัการบรกิารที่มปีระสทิธภิาพ 

คุม้คา่และยัง่ยนื ซึง่จะน าไปสูก่ารแนะน าบอกต่อท าใหจ้ านวนผูร้บับรกิารมากขึน้ในอนาคต 

 การพฒันาเพ่ือเข้าสู่การเป็น Smart Healthcare 

ดว้ยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีางการแพทย์และนวตักรรมที่ทนัสมยั บรษิทัได้พฒันารูปแบบการใหบ้รกิาร มุ่งสู่การเป็น Smart 

Healthcare เพื่อการให้การบริการที่ดี สร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้แก่ผู้รบับริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทาง

การแพทย ์โดยบรษิทัเริม่น าเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ (AI) มาใช้ช่วยท าใหก้ารวนิิจฉัยโรคถูกต้องแม่นย า นอกจากนัน้บรษิทัจะเป็น

บรษิทัแห่งแรกในประเทศไทยที่น าเทคโนโลยทีางแพทยม์าใช้ในการดูแลสุขภาพแก่คนไข้อย่างครบวงจร โดยค านึงถึงความต้องการ

ของคนไข้เป็นหลกั ซึ่งไม่เพยีงแต่การให้บรกิารปรกึษาทางการแพทย์แบบออนไลน์ (Tele-Consultation) เราพฒันาบรกิารออนไลน์

อื่นๆ เช่น ร้านขายยาแบบออนไลน์ ร้านขายสนิค้าสุขภาพออนไลน์ แอปพลิเคชัน่ที่น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัสุขภาพ แอปพลิเคชัน่ที่

บนัทกึขอ้มลูสขุภาพคนไข ้ และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัสขุภาพต่างๆ การน าเทคโนโลยทีางแพทยม์าใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

จะช่วยขยายฐานคนไขจ้ากคนไขร้ะดบักลาง-บนไปยงัฐานคนไขจ้ านวนมาก จากคนไขใ้นเมอืงหลกัไปยงัเมอืงรอง จากคนไขเ้ดมิไปยงั

คนไขรุ้น่ใหม ่

 สร้างความสมัพนัธก์บัผู้ช าระเงินแทนผู้รบับริการ (Third Party Payors) ซ่ึงจะน าไปสู่การใช้บริการในโรงพยาบาลท่ีเพ่ิมขึน้ 

บรษิทัมุ่งสรา้งความสมัพนัธก์บัผู้ช าระเงนิแทนผู้ใช้บรกิาร ซึ่งรวมถงึบรษิทัประกนัสุขภาพ ส านักงานประกนัสงัคม สถาบนัการแพทย์

ฉุกเฉินแหง่ชาต ิ(UCEP) และบรษิทัเอกชนต่างๆ  

 

มุมมองผูบ้ริหาร 



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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จากการที่ค่ารกัษาพยาบาลมแีนวโน้มสูงขึ้นและคนได้ตระหนักถงึความส าคญัของการมปีระกนัสุขภาพ เราคาดว่าสดัส่วนผูม้ปีระกนั

สุขภาพในประเทศไทยจะเพิม่ขึน้ โดยบรษิทัไดร้่วมมอืกบับรษิทัประกนัต่างๆ ออกกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพเฉพาะส าหรบัโรงพยาบาล

ในเครอื BDMS และพฒันาระบบสนิไหมอตัโนมตั ิ(E-Claim) และบรกิารแสดงใบแจ้งยอดอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Billing) ซึ่งจะช่วยอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่บรษิทัประกนัและผู้ป่วย นอกจากน้ีบรษิทัมแีผนการขยายบรกิารผูป่้วยระบบประกนัสงัคมในโรงพยาบาลเครอืข่าย 

ซึ่งกลยทุธก์ารสรา้งสมัพนัธก์บัผูช้ าระเงนิแทนผูใ้ช้บรกิารดงักล่าว จะช่วยเพิม่ฐานผูช้ าระเงนิใหห้ลากหลาย น าไปสู่การใช้บรกิารที่ม าก

ขึน้ เพิม่อตัราการครองเตยีงรวมถงึการใชท้รพัยากรของโรงพยาบาลเครอืขา่ยทีไ่ดล้งทุนไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 กลยทุธท์างการแพทยอ่ื์นๆ 

Center of Excellence (CoE): บริษัทมุ่งม ัน่พัฒนาศักยภาพของศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล (Center of          

Excellence) ตามคณุภาพมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และการร่วมมอืทางดา้นการแพทยก์บัสถาบนัชัน้น า

ของโลกในการยกระดบัมาตรฐานใหท้ดัเทยีมกบัต่างประเทศ 
Health and Wellness: บรษิทัให้ความส าคญักบัเวชศาสตร์เชิงป้องกนั ซึ่งจะช่วยดูแลป้องกนัฟ้ืนฟูสุขภาพและวินิฉัยโรคก่อนการ

เจบ็ป่วยซึง่รวมถงึการตรวจสขุภาพเชงิลกึทีอ่อกแบบพเิศษเฉพาะบุคคล 

Genomics Center: บรษิทัได้ลงทุนในบรษิทัที่ศึกษาด้านพนัธุกรรมผ่านบรษิทัในเครอื ซึ่งบรษิทัเชื่อว่าข้อมูลทางพนัธุกรรมจะช่วย

เสรมิศกัยภาพการดแูลสขุภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) ใหม้ปีระสทิธภิาพและยกระดบัคุณภาพชวีติใหด้ขีึน้  

Procurement transformation: เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ ซึ่งน าไปสู่ผลตอบแทนที่ดนีัน้ บรษิทัวางแผนที่จะพฒันา

ดา้นการจดัซื้อยาเวชภณัฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการจดัซื้อทัว่ไปให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยบรษิทัมแีผนจดัหาผู้จดัจ าหน่าย

เพิม่เตมิเพื่อเป็นทางเลอืกรวมถงึการเพิม่การใช้ยาสามญั (Generic drugs) อย่างเหมาะสม และรวบรวมการสัง่ซื้อเวชภณัฑ์ อุปกรณ์

ทางการแพทย ์และค่าใช้จ่ายสนับสนุนอื่นๆ ของบรษิทัในเครอืเพื่อประโยชน์ในการต่อรองดา้นการจดัซื้อ ส่งเสรมิใหเ้กดิการจดัซื้อจดั

จา้ง อยา่งยัง่ยนื (Sustainable Procurement) เพื่อใหบ้รษิทัเตบิโตอยา่งยัง่ยนื  



ห น้ า 7  ฉ บั บ ท่ี  1 / 2 5 6 5  

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

ทมีนกัลงทุนสมัพนัธ ์ไดเ้ขา้รว่ม Virtual Conference เพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรษิทั แนวโน้มธุรกจิ และกลยุทธก์ารด าเนินงานของบรษิทัแก่

นกัลงทุนสถาบนัทัง้ไทยและต่างประเทศ ดงัน้ี 

 ในวนัที ่6 มกราคม 2565 งาน DBS Vickers Pulse of Asia Conference 2022 
โดยมนีกัลงทุนสถาบนัทัง้ไทยและต่างประเทศเขา้รว่มฟังจ านวน 49 ท่าน 

 

 ในวนัที่ 18 มกราคม 2565 งาน Citi Thailand C-Suite Corporate Day 2022 

โดยมนีกัลงทุนสถาบนัทัง้ไทยและต่างประเทศเเขา้รว่มฟังจ านวน 14 ท่าน 

 

 ในวนัที่ 21 มกราคม 2565 งาน UBS ASEAN Healthcare Day 2022 โดยมี
นกัลงทุนสถาบนัทัง้ไทยและต่างประเทศเเขา้ร่วมฟังจ านวน 14 ท่าน 

 

 ในวนัที่ 24 มกราคม 2565 งาน J.P. Morgan’s Thailand Conference 2022 

โดยมนีกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศเเขา้ร่วมฟังจ านวน 16 ท่าน 

 

 ในวันที่ 27 มกราคม 2565 งาน Maybank Kim Eng’s Thailand Corporate 

Day 2022 โดยมนีกัลงทุนสถาบนัทัง้ไทยและต่างประเทศเเขา้ร่วมฟังจ านวน 18

ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtual Conference 
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กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจัดประชุมนักวิเคราะห์ ครัง้ที่  1/2565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยเป็นการจัดผ่าน WebEx เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผลประกอบการไตรมาส 4/2564 และปี 2564  พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุนได้ทราบถึงผลประกอบการล่าสุด 
รวมถงึไดม้โีอกาส ซกัถามขอ้มูลในดา้นต่างๆ โดยผูบ้รหิารของบรษิทัที่เขา้ร่วมงานประกอบดว้ย แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ คุณนฤมล น้อยอ ่า  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
นายแพทยธ์รุวฒุ ิคหูะเปรมะ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลวฒัโนสถ คณุอรรจยา อนิทรประสงค ์Head of IR และคุณจติมิา รตันธรรม Assistant 
Director, IR โดยมนีกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์สนใจเขา้รว่มฟังมากกวา่ 60 ท่าน 

น อ ก จ า ก น้ี ใ น ช่ ว ง บ่ า ย  ที ม นั ก ล ง ทุ น สั ม พั น ธ์  ร่ ว ม กั บ  CLSA จั ด ง า น  Virtual Results Call 
ใหแ้ก่นกัลงทุนและนกัวเิคราะหช์าวต่างชาต ิโดยมผีูส้นใจเขา้รว่มฟังจ านวนมากกวา่ 40 ท่าน 
 

ทัง้น้ีผูส้นใจสามารถหา Presentation และ Webcast ในครัง้น้ีไดท้ี ่www.bangkokhospital.com ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประชุมนกัวิเคราะห์ คร้ังท่ี 1/2565 ผา่น WebEx 

 

 

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

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ในเชงิรายได ้ และมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในหมวดธรุกจิการแพทย ์ บรษิทัมสีนิ 

ทรพัยร์วมกวา่ 128,454 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2564 ปัจจบุนัมโีรงพยาบาลในเครอื 51 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 


