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วันที่ 11 พฤษภาคม 2565                    บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 
 

ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน 

บทวิเคราะหส์ าหรับผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565 

ไตรมาส 
1/2565 

จ านวน  
(ล้านบาท) 

เปลี่ยน 
แปลง  
(YoY) 

เปลี่ยน 
แปลง  
(QoQ) 

รายได้จากการ

ด าเนินงาน 23,159 42% 6% 

EBITDA 6,173 75% 18% 

ก  าไรสุทธิ 3,443 157% 31% 

หมายเหตุ : YoY หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1/2564 
  QoQ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 4/2564 

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ  ากัด  (มหาชน) (“บริษัท”) และ

บริษัทย่อย มีรายได้จากการด าเนินงานรวม 23,159 ล้านบาท 

เติบโต 42% จากไตรมาส 1/2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้น

ของรายได้จากผู้ป่ วย ท้ังชาวไทย 38% และชาวต่างชาติ 72% 

ท้ังนีก้ารเติบโตของรายได้ผู้ป่วยชาวไทยเป็นผลมาจากจ  านวนผู้

ติดเชื ้อ  COVID-19 ท่ีเพิ่มขึ ้นต้ังแต่เมษายน ปี  2564 และการ

กลับมารักษาพยาบาลของผู้ป่วยท่ัวไปท่ีไม่เกี่ยวกับ COVID-19 

ส  าหรับรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติ มีการเติบโตดีขึน้มากจากการ

ฟ้ืนตัวของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Fly-in Patient) และ ผู้ ป่วย

ชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย (Expatriate)  ด้วยเหตุนี ้

ส่งผลให้อัตราการครองเตียงโดยรวมเพิ่มขึน้จาก 46% ในไตร

มาส 1/2564 เป็น 80% ในไตรมาส 1/2565 

 

ท้ังนีร้ายได้ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ  COVID-19 คิดเป็น 17% ของรายได้

ค่ารักษาพยาบาลในไตรมาส 1/2565 หากไม่รวมรายได้ดังกล่าว 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลท่ีไม่รวม COVID-19 จะเพิ่มขึ ้น 24% 

จากไตรมาส 1/2564 

บริษัทแล ะบริษัทย่อยมีก  าไรจ ากการด าเนินงานก่อนหัก

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ  าหน่าย 

(“EBITDA”) จ  านวน 6,173 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 75% จากไตรมาส 

1/2564 อัตราก  าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เพิ่มขึ ้นจ าก 

21.7% ใน ไตรมาส  1/2564 เป็ น 26.7% ในไต รมาส  1/2565 

ก  าไรสุทธิ จ  านวน 3,443 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 157% จากไตรมาส 

1/2564 เป็นผลมาจากการเติบโตท่ีดีของรายได้ และการควบคุม

ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง 

เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 4/2564 (QoQ) 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการด าเนินงานรวม เพิ่มขึ ้น 

6% จา กไตรมาส 4/2564 เป็นผลมาจา กจ  า นวนผู้ ติด เชื ้อ 

COVID-19 ท่ีเพิ่มขึน้จากการระบาดของสายพันธ์ุโอมิครอน 

ประกอบ กับการฟ้ื นตัวอย่างต่อ เน่ืองขอ งผู้ ป่ วยต่ างชา ติ 

นอกจากนี้ มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ 

EBITDA เพิ่มขึ ้น 18% และ ก  าไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 31% จากไตรมาส 

4/2564  
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สรุปเหตุการณท์ี่ส าคัญในไตรมาส 1/2565 

1) การแพร่ระบาดของ COVID-19  

ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนชั้นน าของประเทศ บริษัทได้

มุ่งม่ันร่วม มือกั บภาค รัฐอย่า งเต็ม ท่ีในกา รขับเคลื่อ น

มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดย

บริษัทมีการให้บ ริการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่การฉีดวัคซีนให้แก่

ประชาชน การตรวจหาเชือ้ COVID-19 ด้วยห้องปฏบิัติการท่ี

ผ่านการรับรองมาตรฐาน การให้บริการดูแลผู้ ป่ วยแบบ 

Home Isolation มีหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ Hospitel และหอ

ผู้ป่วยเฉพาะ (Cohort ward) 

2) การร่วมทุนกับบริษัทย่อยของบริษัท คอมเซเว่น จ  ากัด

(มหาชน) (“COM7”) 

  บริษัทจะจัดต้ังบริษัทย่อยแห่งใหม่มีทุนจดทะเบียน 200 ล้าน

บาท โดยบริษัทย่อยแห่งหน่ึงท่ีบริษัทถือหุ้น 100% จะถือหุ้น

ในบริษัทดังกล่าว 60% คิดเป็นเงิน 120 ล้านบาท ส่วนบริษัท

ย่อยของ COM7 จะถือ หุ้น 40% คิดเป็นเงิน 80 ล้านบาท 

บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่นี ้จะด าเนินธุรกิจร้านขายยาขนาด

ใหญ่ท้ังแบบ Standalone และในห้างสรรพสินค้า โดยคาด

ว่าจะเปิดด าเนินการภายในไตรมาส 4/2565 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม 

ส าหรับไตรมาส 1/2565 

รายได้จากการด าเนินงาน  

(ลา้นบาท) ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
1/2564 

YoY QoQ 

 
รายได้ค่ารักษาพยาบาล 22,165 15,311 45% 6% 

รายได้จ  าหน่ายสนิค้า 821 716 15% 20% 

รายได้อ่ืน 173 253 (32)% (39)% 

รายไดจ้ากการ  
ด าเนินงานรวม 23,159 16,281 42% 6% 

รายได้จากการด าเนินงานเม่ือเทียบกับไตรมาส 1/2564 (YoY) 

ในไตรมาส1/2565 บ ริษัทและบริษัทย่อ ยมีราย ได้จากก าร

ด าเนินงานรวมจ  านวน 23,159 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 6,878 ล้าน

บาท หรือ 42% จากไตรมาส 1/2564 ส่วนใหญ่เกิดจาก 

 รายได้ค่ารักษาพยาบาล จ  านวน 22,165 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 

6,854 ล้านบาท หรือ  45% จากไตรมาส 1/2564 สาเหตุหลัก

มาจากการเติบโตของรายได้ผู้ป่ วยชาวไทย  38% จากท้ัง

ผู้ป่ วย  COVID-19 ท่ีเพิ่มขึน้และการฟ้ืนตัวของกลุ่มผู้ป่ วย

ท่ัวไป ท่ีไม่เกี่ยวกับ  COVID-19 ขณะท่ีผู้ป่ วยชาวต่างชาติมี

การเติบโต  72% เป็นผลมาจาก รัฐบาลมีมาตรการเปิ ด

ประเทศให้ผู้ เดินทางท่ีฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว 

สามารถบินเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวต้ังแต่เดือน

พฤศจิกายน 2564 ท้ังนี ้การเพิ่มขึ ้นมาจาก  Fly-in Patient  

โดยหลักเป็นการเพิ่มขึน้ของผู้ ป่ วยจากตะวันออกกลาง 

256% ผู้ป่ วยจาก CLMV (ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และ

เวียดนาม) 58% จากไตรมาส 1/2564 ประกอบ กับการ

กลับมารักษาพยาบาลของผู้ ป่วยชาวต่างชาติท่ีท างานใน

ประเทศไทย (Expatriate)  เช่น ชาวเยอรมัน อังกฤษ และ 

ญ่ีปุ่ น  เพิ่ มขึ ้น 112%, 62% แล ะ 28% ตามล  าดับ  ท าใ ห้

รายได้ผู้ป่ วยชาวต่างชาติมีการเติบโตท่ีดี ด้วยเหตุนีส้ัดส่วน

รายได้ของผู้ ป่วยไทยต่อผู้ป่ วย ต่างชาติเปลี่ยนแปลงจาก 

81% ต่อ  19% ในไตรมาส 1/2564 เป็น 78% ต่อ  22% ใน

ไตรมาส 1/2565 
 

สัดส่วนรายได้ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ COVID-19 เพิ่มขึน้จาก 4% 

ในไตรมาส 1/2564 เป็น 17% ของรายได้ค่ารักษาพยาบาล 

ในไตรมาส 1/2565 หากไม่รวมรายได้ดังกล่าวรายได้ค่า

รักษาพยาบาลท่ีไม่รวม COVID-19 จะเพิ่มขึน้ 24% จากไตร

มาส 1/2564 
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นอกจากนี ้รายได้จากผู้ป่วยในเติบโตอย่างมีนัยส  าคัญ 54%  

จากไตรมาส 1/2564 ส่งผลให้อัตราการครองเตียงเพิ่มขึ ้น

จาก 46% ในไตรมาส 1/2564 เป็น 80% ในไตรมาส 1/2565 

(ไม่รวม Hospitel และโรงพยาบาลสนาม) โดยเป็นอัตราการ

ครองเตียงของผู้ป่วย COVID-19 เท่ากับ  87%และอัตราการ

ครองเตียงของกลุ่มผู้ป่ วยท่ีไม่เกี่ยวกับ  COVID-19 เท่ากับ 

76% 

รายได้ค่ารักษาพยาบาล  
ไตรมาส 1/2565 

เปลี่ยน 
แปลง (yoy) 

สัดส่วน
ของรายได้ 

การเตบิโตของรายได ้
ค่ารักษาพยาบาล 

45% 100% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ

 ผูป่้วยชาวไทย 38% 78% 
 ผูป่้วยชาวต่างประเทศ 72% 22% 

แบ่งตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ 

 กรุงเทพและปริมณฑล 45% 57% 
 นอกกรุงเทพและปริมณฑล 44% 43% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

ผูป่้วยนอก 30% 45% 
ผูป่้วยใน 54% 55% 

 

 รายได้จากการจ  าหน่ายสินค้า จ  านวน 821 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 

15% จากไตรมาส 1/2564 

 รายได้อื่น จ  านวน 173 ล้านบาท ลดลง 32% จากไตรมาส 

1/2564  เน่ื องจา ก โร งแรม Mövenpick BDMS Wellness 

Resort Bangkok ปิดปรับปรุง 

รายได้จากการด าเนินงานเม่ือเทียบกับไตรมาส 4/2564 (QOQ) 

ในไตรมาส 1/2565 บ ริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ

ด าเนินงานรวมเพิ่มขึน้จ  านวน 1,282 ล้านบาท หรือ เติบโต 6% 

จากไตรมาส 4/2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ท่ี

เกี่ย วเน่ือ งกั บ  COVID-19 โดยจ  านวนผู้ ติ ดเชื ้อ  COVID-19 

เพิ่มขึน้ในไตรมาส 1/2565 จากแพร่ระบาดของ COVID-19 สาย

พันธ์ุโอมิครอน ส่งผลให้รายได้ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ  COVID-19 มี

สัดส่วนรายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึน้จาก 15% ในไตรมาส 

4/2564 เป็น 17% ใน ไต รมาส 1/2565 ป ระกอบ กับ การฟ้ื น

ตัวอย่างต่อเน่ืองของผู้ป่วยต่างชาติ ส่งผลให้รายได้กลุ่มผู้ป่วยใน

เติบโต 5% ขณะท่ี รายได้กลุ่มผู้ ป่วยนอกเติบโต 1% จากไตร

มาส 4/2564 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  

(ลา้นบาท) ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
1/2564 

YoY QoQ 

 

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

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

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
และค่าเส่ือมราคารวม 18,476 14,334 29% 1% 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเม่ือเทียบกับไตรมาส 1/2564 (YoY) 

ในไตรมาส 1/2565 บ ริษัทและบริษัทย่อยรายงานค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงานและค่าเสื่อมราคาจ  านวน 18,476 ล้านบาท 

เพิ่มขึ ้น 4,142 ล้านบาท หรือ  29% จากไตรมาส 1/2564 ซึ่ ง

เพิ่ มขึ ้น ในอัต ราท่ีต  ่ ากว่ าการเพิ่ มขึ ้น ของราย ได้จา กกา ร

ด าเนินงานรวม เน่ืองจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเม่ือเทียบกับไตรมาส 4/2564 (QoQ) 

ไตรมาส 1/2565 บริษัทและบริษัทย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้จ  านวน 259 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ 1% จากไตรมาส 4/2564 ซึ่งเพิ่มขึน้ในอัตราท่ีต  ่ากว่าการ

เพิ่มขึน้ของรายได้จากการด าเนินงานรวม เน่ืองจากค่าใช้จ่ายใน

การบริหารที่ลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายใน

การซ่อมแซมและบ  ารุงรักษา 
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รายการอื่นๆ 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึน้จาก 3

ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 เป็นจ  านวน 9 ล้านบาท ในไตร

มาส 1/2565 หรือเพิ่มขึน้ 207% จากไตรมาส 1/2564 ส่วน

ใหญ่เกิดจากผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมท่ีดีขึน้ 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  ลดลงเป็น 158 ล้านบาท หรือลดลง 

19% ในไตรมาส 1/2565 จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีครบก  าหนด 

จ  านวน 2,500 ล้านบาท  

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล จ  านวน 903 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 

330 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 เน่ืองจากเพิ่มขึน้ของก  าไร

ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 

วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
(ลา้นบาท) ไตรมาส  

1/2565 

ไตรมาส    

1/2564 

เปล่ียน 
แปลง 

EBITDA  6,173 3,527 75% 

อัตราก าไร EBITDA  26.7% 21.7%  

EBIT  4,705 1,963 140% 

อัตราก าไร EBIT  20.3% 12.1%  

ก าไรสทุธิ  3,443 1,339 157% 

อัตราก าไรสทุธิ  14.9% 8.2%  

ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.08 157% 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น  า้หนกั (ลา้นหุน้) 15,892 15,892  
หมายเหตุ 
EBITDA = รายได้จากการด าเนินงานรวม – รายจา่ยจากการด าเนินงานรวม  
(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย) 
อัตราก าไรค านวณจากฐานรายได้จากการด าเนินงานรวม 

 

บริษัทและบริษัทย่อยมี EBITDA จ  านวน 6,173 ล้านบาท ในไตร

มาส 1/2565 หรือ เพิ่มขึ ้น 75% ส่งผล ให้ EBITDA Margin ขึ ้น

จาก 21.7% ในไตรมาส 1/2564 เป็น 26.7% ในไตรมาส 1/2565 

เป็นผ ลมาจากการเติบโตท่ีดีขอ งรายได้ และการควบคุม

ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง  

ก  าไรสุทธิจ  านวน 3,443 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 157% จากไตรมาส 

1/2564 ส่งผลให้อัตราก  าไรสุทธิเพิ่มขึน้เป็น 14.9% ในไตรมาส 

1/2565 และก  าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.22 บาทต่อหุ้น  

สินทรัพย์ 

(ลา้นบาท) มี.ค. 65 ธ.ค. 64 เปลี่ยน 

แปลง 

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 11,299 10,934 3% 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 11,026 9,131 21% 

สินค้าคงเหลือ 1,939 2,005 (3)% 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 79,506 79,689 (0%) 

ค่าความนิยม 17,539 17,539 0% 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 2,809 2,862 (2)% 

สินทรัพย์อื่นๆ 6,980 6,294 11% 

รวมสินทรัพย์ 131,098 128,454 2% 

 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 มีนาคม

2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 131,098 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 2% จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

บริษัทมีค่าความนิยม จ  านวน 17,539 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง

จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยค่านิยมส่วนใหญ่เกิดจาก

การรวมกิจการ ท้ังนี ้บริษัทได้มีการทดสอบการด้อยค่าของค่า

ความนิยมทุกปี  หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีข้อบ่งชี ้ของการด้อยค่า

เกิดขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าค่าความนิยม

ดังกล่าวไม่เกิดการด้อยค่า 



 
 

5 
 

ส  าหรับ สินทรัพ ย์อื่น ๆ จ  านวน  6,980 ล้านบ าท ส่วนใหญ่

ประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่น ได้แก่ เงินลงทุน

ในเงินฝากประจ  าและกองทุนรวม จ  านวน 2,587 ล้านบาท, 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ จ  านวน 1,405 

ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ  านวน 930 ล้านบาท   

หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 

(ลา้นบาท) มี.ค. 65 ธ.ค. 64 เปลี่ยน 

แปลง 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 5,074 5,035 1% 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5,757 4,627 24% 

หุ้นกู้ *  12,096 14,596 (17)% 

เงินกู้ระยะยาว * 1,000 1,000 0% 

หนีส้ินตามสัญญาเช่า * 3,140 3,157 (1)% 

หนีส้ินอื่นๆ 12,735 12,274 4% 

รวมหน้ีสิน 39,802 40,689 (2)% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 87,318 83,845 4% 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุม 

3,978 3,920 1% 

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 91,296 87,765 4% 
* รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

จ  านวน 39,802 ล้านบาท ลดลง 2% จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ส่วนใหญ่เกิดจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีครบก  าหนด จ  านวน 

2,500 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี  31 มีนาคม 

2565 จ  านวน 91,296 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% จาก ณ  วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 

 

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน 

กระแสเงินสด  

(ลา้นบาท) ไตรมาส 

1/2565 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 5,147 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,145) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,636) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 366 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 10,934 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้งวด 11,299 
 

ส  าหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทและ

บริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ

จ  านวน 366 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิยก

มา ณ วันต้นงวด จ  านวน 10,934 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสด

สุทธิปลายงวดคงเหลือ เท่ากับ 11,299 ล้านบาท รายละเอียด

กระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี ้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน จ  านวน 5,147 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่เกิดจากก  าไรในไตรมาส 1/2565 

ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ  านวน 2,145 ล้าน

บาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

จ  านวน 1,124 ล้านบาท เพื่อป รับปรุงและขยายโรงพยาบาล

เครือข่ายและการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่น 

จ  านวน 879 ล้านบาท  

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ  านวน 2,636 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่เกิดการจ่ายเงินเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีครบก  าหนด จ  านวน 

2,500 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

อัตราผลตอบแทน (%) 
ไตรมาส  
1/2565 

ไตรมาส  
1/2564 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์  7.5 4.3 

ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  11.4 7.0 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)   

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 1.4 2.4 

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว 1.2 2.1 

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)   

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่  39.2 42.3 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่  12.2 15.4 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่  30.7 37.5 

วิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สิน (เท่า)   
ความสามารถในการช  าระดอกเบีย้ 29.2 16.3 

ความสามารถในการช  าระภาระผกูพนั 
(DSCR) 4.1 4.8 

หนีส้นิที่ครบภายใน 1 ปี ต่อหนีส้นิ (%) 30.4 11.8 

เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงินต่อหนีส้นิ (%) 6.1 25.0 

หนีส้นิต่อ EBITDA 0.8 1.8 

หนีส้นิสทุธิต่อ EBITDA 0.2 0.1 

วิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สินตอ่ทุน (เท่า) มี.ค. 65 ธ.ค. 64 

หนีส้นิรวมต่อสว่นของผูถื้อหุ้น 0.4 0.5 

หนีส้นิต่อสว่นของผูถื้อหุ้น  0.2 0.2 

หนีส้นิสทุธิต่อสว่นของผูถื้อหุ้น 0.1 0.1 
หมายเหตุ 

- การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น ค านวณจาก 360 วัน 
- หนีสิ้น หมายถึงหนีสิ้นทีม่ ีภาระดอกเบีย้ 

 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1/2564 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของก  าไร

จากการด าเนินงานในไตรมาส 1/2565   

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วลดลง

จากไตรมาส 1/2564 เน่ืองจากการลดลงของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยลดลงจาก 42.3 วัน ในไตรมาส 1/2564  

เป็น 39.2 วัน ในไตรมาส 1/2565  ท้ังนี ้บริษัทและบริษัทย่อย มี

นโยบายการให้สินเชื่อการค้าและพิจารณาวงเงินเครดิตตาม

ความเหมาะสมของคู่สัญญาในแต่ละโรงพยาบาล โดยมีการ

ก  าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า ส  าหรับ คู่สัญญาใน

ประเทศป ระมาณ 30 - 60 วั น ส่ วนคู่สั ญญาต่างป ระ เทศ

ประมาณ 30 - 90 วัน นอกจากนี้จะมีการวิเคราะห์ทบทวน

เครดิตปีละคร้ัง เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงทางในการรับช  าระ

หนี ้

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ลดลงจาก  15.4 วัน ในไตรมาส 

1/2564 เป็น 12.2 วัน ในไตรมาส 1/2565 ท้ังนี ้สินค้าคงเหลือ

ส่วนใหญ่เป็นยาและเวชภัณฑ์ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีแผน

บริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและมีก ารควบคุม

ภายในท่ีดี มีการตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างน้อยปีละคร้ัง โดย

พิจารณาต้ังค่าเผื่อการปรับลดราคาทุน ส  าหรับสินค้าคงเหลือท่ีมี

วันหมดอายุ สินค้าคงเหลือ ท่ีมีการเคลื่อนไหวน้อย หรือสินค้า

เสื่อมสภาพ เพื่อให้เป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 

ระยะเวลาช  าระหนีเ้ฉลี่ยลดลงจาก 37.5 วัน ในไตรมาส 1/2564  

เป็น 30.7 วัน ในไตรมาส 1/2565  เน่ืองจากการจ่ายช  าระหนี้

ของบริษัท 

วิเคราะห์อัตราส่วนหนีส้ิน อัตราความสามารถในการช  าระ

ดอกเบีย้เพิ่มขึน้จาก 16.3 เท่า ในไตรมาส 1/2564 เป็น 29.2 เท่า 

ในไตรมาส 1/2565 จากผลประกอบการท่ีดี อย่างไรก็ตามอตัรา

ความสามารถในการช  าระภาระผูกพัน (DSCR)  ลดลงจาก 4.8 

เท่ า ใ น ไต รมา ส  1/2564 เป็ น  4.1 เท่ า ใน ไต รมา ส  1/2565 
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เน่ืองจากหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ท่ีครบก  าหนดภายใน 1 ปี 

(Current portion of interest bearing debt) ท่ีเพิ่มขึน้  

ส่วนอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิ ต่อ  EBITDA (Net 

interest bearing debt to EBITDA) เพิ่ มขึ ้นเล็กน้ อย จาก  0.1 

เท่า ในไตรมาส 1/2564 เป็น 0.2 เท่า ในไตรมาส 1/2565 จาก

การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิ  

วิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน บริษัทและบริษัทย่อยมี

อัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest 

bearing debt to equity) และอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี ้ย

สุทธิต่อส่วนของผู้ถือ หุ้น (Net interest bearing debt to equity) 

ณ วันท่ี  31 มีนา คม 2565 แล ะ วั นท่ี 31 ธัน วาคม  2564 ไม่

เปลี่ยนแปลง ท่ี 0.2 เท่า และ 0.1 เท่า ตามล  าดับ  

บริษัทและบริษัทย่อยมีความม่ันใจว่า บ ริษัทมีสภาพคล่องท่ี

เพียงพอ มีความสามารถในการช  าระหนี ้และสามารถรับมือต่อ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้จากนโยบายการจัดการและ

ควบคุมโครงสร้างทางการเงินท่ีรัดกุม 

 

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


