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วันที่ 22 กุมภาพนัธ ์2566                                         บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 
 

ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

บทวิเคราะหส์ าหรับผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 และ ปี 2565 

(ล้านบาท) ไตรมาส 4/2565 ปี 2565 

 จ านวน เปลี่ยน 
แปลง  
(YoY) 

จ านวน เปลี่ยน 
แปลง  
(YoY) 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 23,842 9% 92,968 23% 

EBITDA 5,641 8% 22,933 31% 

ก าไรสทุธิ 3,113 18% 12,606 59% 

หมายเหต ุ: YoY หมายถงึ การเปลีย่นแปลงจากไตรมาส 4/2564 และ ปี 2564 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2565 

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

บริษัทย่อย มีรายได้จากการด าเนินงานรวม 23,842 ลา้นบาท 

เติบโต 9% จากไตรมาส 4/2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้

ของรายไดจ้ากผูป่้วยชาวต่างชาติ 61% ขณะท่ีรายไดจ้ากผูป่้วย

ชาวไทยลดลง 4% เป็นผลจากการลดลงของรายไดท่ี้เกี่ยวกับ 

COVID-19 สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ท่ีดีขึ ้นใน

ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายไดท่ี้เกี่ยวกบั COVID-

19 รายไดผู้ป่้วยชาวไทยเติบโต 13% จากไตรมาส 4/2564  

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหัก

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

(“EBITDA”) จ านวน 5,641 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 8% จากไตรมาส 

4 /2564 ขณะท่ีมีอัตราก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) ท่ี 

23.7% ใกลเ้คียงกบัไตรมาส 4/2564 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ านวน 3,113 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 18% จากไตรมาส 4/2564  

ผลการด าเนินงานปี 2565 

ส าหรับ ปี สิ ้นสุดวัน ท่ี  31 ธันวาคม  2565 ราย ได้จากการ

ด าเนินงานรวมมีจ านวน 92,968 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 23% จากปี 

2564 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากผูป่้วยทัง้ชาว

ไทย 14% และชาวต่างชาติ 69% ทั้งนี ้การเติบโตของรายได้

ผู้ป่วยชาวไทยเป็นผลมาจากการกลับมารักษาพยาบาลของ

ผูป่้วยไทยท่ีไม่เกี่ยวกบั COVID-19 ซึ่งช่วยชดเชยรายไดเ้กี่ยวกบั 

COVID-19 ท่ีลดลงต่อเน่ืองตั้งแต่ ไตรมาส 2/2565  ส าหรับ

รายไดจ้ากผูป่้วยต่างชาติ มีการเติบโตดี จากการฟ้ืนตัวของนัก

ท่องเท่ียงเชิงสุขภาพ (Fly-in Patient) และผูป่้วยชาวต่างชาติท่ี

ท างานในประเทศไทย (Expatriate) จากการท่ีประเทศต่างๆ 

ผ่อนคลายมาตรการจ ากัดการเดินทางท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ COVID-

19 ดว้ยเหตุนีส้่งผลใหอ้ัตราการครองเตียงโดยรวมเพิ่มขึน้จาก 

60% ใน ปี 2564 เป็น 73% ในปี 2565 

บริษัทและบริษัทย่อยมี  EBITDA จ านวน 22,933 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 31% จากปี 2564 และมี EBITDA Margin เพิ่มขึน้จาก 

23.2% ในปี 2564 เป็น 24.7% ในปี 2565  

บริษัทและบริษัทย่อยมี  ก าไรสุทธิจ านวน  12,606 ล้านบาท 

เพิ่ มขึ ้น  59% จากปี 2564 จากการเพิ่ มขึ ้นของรายได้ การ

ควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง  และอตัราการครองเตียงท่ีสงูขึน้

ซึง่ท าใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด 
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สรุปเหตุการณท์ี่ส าคัญ ปี 2565 

1) BDMS ไดร้บัการปรบัเพิ่มอนัดบัเครดิตจากทรสิเรทติง้ (TRIS 

Rating) เป็นระดบั “AA+” ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดิต 

“Stable” 

เมื่ อวัน ท่ี  12 ตุลาคม 2565 TRIS Rating ได้เพิ่ มอันดับ
เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ 
BDMS เป็นระดับ “AA+” จาก “AA” ด้วยแนวโน้มอันดับ
เครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” โดยอันดับเครดิตท่ีเพิ่มขึ ้น
สะทอ้นถึงผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีดีกว่าคาด โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากการฟ้ืนตัวท่ีแข็งแกร่งของผู้ป่วย
ชาวต่างชาติ ตลอดจนประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 
และการใชป้ระโยชน์จากสินทรพัยท่ี์เพิ่มสูงขึน้  นอกจากนี ้
อนัดบัเครดิตยงัพิจารณาถงึฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่มาก
และสภาพคล่องท่ีมากพอของบรษัิท 

2) โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence 

เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติ

อนุมัติให้เข้าท ารายการเช่าท่ีดินระยะยาว (13 ไร่ 60.18 

ตารางวา) บรเิวณหวัมมุถนนสารสิน และถนนหลงัสวน แขวง

ลุมพินี กรุงเทพฯ จากส านักงานทรพัยส์ินพระมหากษัตริย ์

เพื่อพัฒนาโครงการ BDMS Silver Wellness & Residence 

ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Silver Residence (ก า ร พั ฒ น า

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ) และ Silver Wellness 

(ศนูยด์ูแลสขุภาพเชิงป้องกัน) โดยมีระยะเวลาก่อสรา้ง 6.5 

ปี ทัง้นีก้ารเช่าท่ีดินและการก่อสรา้งมีงบประมาณลงทนุเป็น

มลูค่ารวมประมาณ 23,545 ลา้นบาท มีระยะเวลาการเช่า

ท่ีดิน 30 ปี และต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี แหล่งเงินทนุท่ีใชม้า

จากกระแสเงินสดภายในของบริษัท การกูย้ืมจากสถาบัน

การเงินและ/หรอื การออกหุน้กู ้ 

 

3) การท าค าเสนอซือ้และการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท 

สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) (“SVH”) จากการเป็นหลักทรพัย์

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษัทเขา้ท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยส์่วนท่ีเหลือทั้งหมดของ 

SVH ในราคา 480 บาทต่อหุน้ เพื่อเพิกถอน SVH จากการ

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ภายหลงัการท ารายการดงักล่าว 

บริษั ทเข้าซื ้อหุ้น  SVH ท่ีมี ผู้แสดงเจตนาขาย จ านวน 

3,088,337 หุน้ มลูค่า 1,482 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษัิทถือหุน้ 

SVH เพิ่มขึน้จาก 95.76% เป็น 98.85% ของจ านวนหุ้นท่ี

ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ต่อมาตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยประกาศเพิกถอน SVH จากการเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบยีน ตัง้แตว่นัท่ี 8 ธันวาคม 2565 เป็นตน้ไป 

4) การร่วมทุนกับบริษัทย่อยของบริษัท คอมเซเว่น จ ากัด

(มหาชน) (“COM7”) 

บริษัทย่อยของ BDMS ไดร้ว่มทนุกบับริษัทย่อยของ COM 7 

ในการจดัตัง้บรษัิท ดอกเตอรฟ์ารม์า เฮลธ ์เทคโนโลยี จ ากดั 

มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุน 

60:40 เพื่อในการด าเนินธุรกิจรา้นขายยาภายใตแ้บรนด ์DR. 

PHARMA และไดเ้ปิดด าเนินการ 2 สาขาในเดือนธันวาคม 

2565 

5) การเปิดใหบ้ริการของ บริษัท เอ็นเฮลท์ โนโวยีน จีโนมิกส ์

จ ากดั (“NNG”) 

เมื่อวนัท่ี 2 กันยายน 2565 บริษัทไดเ้ปิดใหบ้ริการ NNG ซึ่ง

เป็นศูนย์บริการเอกชนชั้นน าของประเทศไทยท่ีให้บริการ

ตรวจทางดา้นพนัธุศ์าสตรท่ี์ครอบคลมุทกุมิติการดแูลสขุภาพ 

ไดแ้ก่การป้องกัน วินิจฉัย และการรกัษาเฉพาะบุคคล ซึ่งจะ

ช่วยยกระดบัขีดความสามารถทางการแพทย ์ลดความล่าชา้ 

และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับบริการ ทั้งนี ้ NNG เป็น

บริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร ์ซิสเท็ม 

จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BDMS และ Novogene AIT 
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Genomics Singapore Pte. Ltd โดยมีสัดส่วนการลงทุน 

74:26 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม 

ส าหรับไตรมาส 4/2565 

รายได้จากการด าเนินงาน  

(ลา้นบาท) ไตรมาส 
4/2565 

ไตรมาส 
4/2564 

YoY QoQ 

 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 22,568 20,914 8% (1)% 

รายไดจ้  าหน่ายสินคา้ 907 683 33% 4% 

รายไดอ่ื้น 367 282 30% 29% 

รายได้จากการ  
ด าเนินงานรวม 23,842 21,878 9% (1)% 
หมายเหต ุ: QoQ หมายถงึ การเปลีย่นแปลงจากไตรมาส 3/2565 

รายได้จากการด าเนินงานเม่ือเทยีบกับไตรมาส 4/2565 (YoY) 

ในไตรมาส 4/2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ

ด าเนินงานรวมจ านวน 23,842 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,964 ล้าน

บาท หรอื 9% จากไตรมาส 4/2564 ส่วนใหญ่เกิดจาก 

• รายไดค้่ารกัษาพยาบาล จ านวน 22,568 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

1,655 ล้านบาท หรือ 8% จากไตรมาส 4/2564 เป็นผลมา

จากการเพิ่มขึน้ของรายไดผู้ป่้วยชาวต่างชาติ 61% โดยเป็น

การฟ้ืนตัวของผู้ป่วยกลุ่ม Fly-in เป็นหลัก ทั้งผู้ป่วยกลุ่ม

ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และกลุ่ม CLMV (ประเทศ

กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ขณะท่ีรายไดจ้ากผูป่้วย

ชาวไทยลดลง 4% จากไตรมาส 4/2564 ซึ่งเป็นผลจากการ

ลดลงของรายไดท่ี้เกี่ยวกับ COVID-19 โดยสัดส่วนรายไดท่ี้

เกี่ยวเน่ืองกบั COVID-19 ต่อรายไดค้่ารกัษาพยาบาลลดลง

จาก 15% ในไตรมาส 4/2564 เป็น 2% ในไตรมาส 4/2565 

สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์COVID-19 ท่ีดีขึน้ 

อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายได้ท่ี เกี่ยวกับ COVID-19 

รายไดผู้ป่้วยชาวไทยเติบโต 13% จากไตรมาส 4/2564  

ทัง้นีส้ัดส่วนรายไดข้องผูป่้วยชาวไทยต่อผูป่้วยชาวต่างชาติ

เปลี่ยนแปลงจาก 82% ต่อ 18% ในไตรมาส 4/2564 เป็น 

73% ต่อ 27% ในไตรมาส 4/2565 

รายไดค้่ารกัษาพยาบาลมีการเติบโตท่ีดีจากทั้งโรงพยาบาล

เครอืข่ายในกรุงเทพและปริมณฑลและโรงพยาบาลเครือข่าย

นอกกรุงเทพและปรมิณฑล โดยเติบโต 7% และ 9% จากไตร

มาส 4/2564 ตามล าดบั 

นอกจากนี ้รายไดจ้ากผูป่้วยนอกเติบโต 17% จากไตรมาส 

4/2564 เป็นผลมาจากจ านวนผูป่้วยท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ชาวไทยและ

ต่างชาติ ส่วนรายไดจ้ากผูป่้วยในเติบโตเล็กน้อย 2% จาก

ไตรมาส 4/2564 เนื่องจากการลดลงของผูป่้วยชาวไทยท่ีเขา้

รักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 ส่งผลให้อัตราการ

ครองเตียงโดยรวมลดลงเล็กน้อยจาก 70% ในไตรมาส 

4/2564 เป็น 69% ในไตรมาส 4/2565  

รายได้คา่รักษาพยาบาล  
ไตรมาส 4/2565 

เปล่ียน 
แปลง 
(YoY) 

สัดส่วน
ของรายได ้

การเตบิโตของรายได้ 
ค่ารักษาพยาบาล 

 
8% 

 
100% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 ผูป่้วยชาวไทย (4)% 73% 
 ผูป่้วยชาวตา่งชาติ 61% 27% 

แบ่งตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ 
 กรุงเทพและปรมิณฑล 7% 56% 
 นอกกรุงเทพและปรมิณฑล 9% 44% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
ผูป่้วยนอก 17% 49% 
ผูป่้วยใน 2% 51% 
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• รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ จ านวน 907 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

33% จากไตรมาส 4/2564 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของ

รายได้ของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อ  านวยเภสัช) 

จ ากดั และบรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั 

• รายไดอ้ื่น จ านวน 367 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 30% จากไตรมาส 

4/2564 ส่วนใหญ่เกิดจากการบนัทึกรายไดว้คัซีนท่ีลกูคา้ไม่

มาใชบ้รกิาร 

รายได้จากการด าเนินงานเม่ือเทยีบกับไตรมาส 3/2565 (QoQ) 

ในไตรมาส 4/2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ

ด าเนินงานรวมใกลเ้คียงกับไตรมาส 3/2565 โดยมีการเติบโต

จากรายไดผู้ป่้วยชาวต่างชาติ 9% ขณะท่ีรายไดจ้ากผูป่้วยชาว

ไทยลดลง 4% จากไตรมาส 3/2565 เป็นผลมาจากการลดลง

ของรายได้ ท่ี เกี่ ยวกับ  COVID-19 จาก 9% ของรายได้ค่ า

รกัษาพยาบาลในไตรมาส 3/2565 เหลือเพียง 2% ในไตรมาส 

4/2565  

ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงาน  

(ลา้นบาท) ไตรมาส 
4/2565 

ไตรมาส 
4/2564 

YoY QoQ 

 

ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาล  
และอ่ืน ๆ 14,752 13,560 9% (2)% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 4,933 4,656 6% 10% 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
และค่าเสื่อมราคารวม 19,686 18,216 8% 1% 

ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงานเม่ือเทยีบกับไตรมาส 4/2564 (YoY) 

ในไตรมาส 4/2565 บริษัทและบริษัทย่อยรายงานค่าใชจ้่ายใน

การด าเนินงานและค่าเสื่อมราคาจ านวน 19,686 ล้านบาท 

เพิ่ มขึ ้น  1,469 ล้านบาท หรือ  8% จากไตรมาส 4/2564 ซึ่ ง

เพิ่มขึน้ในอตัราท่ีต ่ากว่าการเติบโตของรายไดจ้ากการด าเนินงาน

รวม ทั้งนีค้่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้

จากการเพิ่ มขึ ้นของค่าแพทย์ ตามการเติบโตของรายได ้

ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวกับพนักงานทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และ

บุคลากรสนับสนุน  ค่ าใช้จ่ ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ าย

สาธารณปูโภค และค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ 

ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงานเม่ือเทยีบกับไตรมาส 3/2565 (QoQ) 

ไตรมาส 4/2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 

3/2565  

รายการอื่นๆ 

• ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลงเป็น 169 ลา้นบาท หรือลดลง 

3% ในไตรมาส 4/2565  

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล จ านวน 806 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 

746 ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2564 เนื่องจากเพิ่มขึน้ของก าไร

ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

วิเคราะหค์วามสามารถในการท าก าไร 
(ลา้นบาท) ไตรมาส  

4/2565 

ไตรมาส    

4/2564 

เปลี่ยน 
แปลง 

EBITDA  5,641 5,218 8% 

อตัราก าไร EBITDA  23.7% 23.8%  

EBIT  4,199 3,685 14% 

อตัราก าไร EBIT  17.6% 16.8%  

ก าไรสทุธิ  3,113 2,636 18% 

อตัราก าไรสทุธิ  13.1% 12.0%  

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.20 0.17 18% 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่   
ถว่งน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 15,892 15,892  
หมายเหต ุ
EBITDA = รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม – รายจ่ายจากการด าเนินงานรวม  
(ไม่รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) 
อตัราก าไรค านวณจากฐานรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
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ในไตรมาส 4/2565 บริษัทและบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 

5,641 ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2565 หรือเพิ่มขึน้ 8% ขณะท่ีมี

อัตราก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) ท่ี  23.7% ใกล้เคียง

ไตรมาส 4/2564 

ก าไรสุทธิจ านวน 3,113 ล้านบาท เติบโต 18% จากไตรมาส 

4/2564 ส่งผลใหอ้ัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึน้จาก 12.0% ในไตรมาส 

4/2564  เป็น 13.1% ในไตรมาส 4/2565  

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมปี 2565 

รายได้จากการด าเนินงาน 

(ล้านบาท) 2565 2564 เปลี่ยน 

แปลง 

รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 88,535 71,541 24% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ 3,399 2,910 17% 

รายไดอ่ื้น  1,034 1,263 (18)% 

รายได้จากการด าเนินงานรวม 92,968 75,714 23% 

ในปี 2565 บรษัิทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม

จ านวน 92,968 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 17,254 ลา้นบาท หรือ 23% 

จากปี 2564 เนื่องจาก 

• รายไดค้่ารกัษาพยาบาล จ านวน 88,535 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

16,993 ลา้นบาท หรอื 24% จากปี 2564 สาเหตหุลกัมาจาก

การเพิ่มขึ ้นของรายได้จากผู้ป่วยทั้งชาวไทย 14% และ

ชาวต่างชาติ 69% ส่งผลใหส้ดัส่วนรายไดข้องผูป่้วยชาวไทย

ต่อผูป่้วยชาวต่างชาติเปลี่ยนแปลงจาก 82% ต่อ 18% ในปี 

2564 เป็น 76% ต่อ 24% ในปี 2565 

ทั้งนี ้รายไดผู้ป่้วยชาวไทยเติบโต 14% เป็นผลมาจากการ

กลับมารกัษาพยาบาลของผูป่้วยไทยท่ีไม่เกี่ยวกับ COVID-

19 ซึง่ช่วยชดเชยรายไดเ้กี่ยวกบั COVID-19 ท่ีลดลงต่อเน่ือง

ตั้งแต่ไตรมาส 2/2565  โดยสัดส่วนรายไดท่ี้เกี่ยวเน่ืองกับ 

COVID-19 ต่อรายไดค้่ารกัษาพยาบาล ลดลงจาก 14% ใน

ปี 2564 เป็น 10% ในปี 2565 สอดคล้องกับสถานการณ ์

COVID-19 ท่ีดีขึน้ในประเทศไทย 

ส าหรบัรายไดผู้ป่้วยชาวต่างชาติมีการเติบโตสูง 69% ในปี 

2565 เป็นผลมาจากการกลบัมารกัษาพยาบาลหลงัประเทศ

ต่างๆ ผ่อนคลายมาตรการจ ากดัการเดินทางท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 

COVID-19 โดยการเติบโตของ Fly-in Patient มาจากการ

เพิ่มขึน้จากผูป่้วยกลุ่มตะวนัออกกลาง และกลุ่ม CLMV เป็น

หลัก ขณะท่ี Expatriate Patient เป็นการเพิ่มขึน้ของผูป่้วย

จากประเทศองักฤษ เยอรมนี และญ่ีปุ่ น  

ในท านองเดียวกัน รายไดค้่ารกัษาพยาบาลมีการเติบโตท่ีดี

จากทั้งโรงพยาบาลเครือข่ายในกรุงเทพและปริมณฑลและ

โรงพยาบาลเครอืข่ายนอกกรุงเทพและปรมิณฑล โดยเติบโต 

24% และ 23% จากปี 2564 ตามล าดบั 

นอกจากนี ้รายไดจ้ากผูป่้วยนอกเติบโต 28% ขณะท่ีรายได้

จากผูป่้วยในเติบโต 18% จากปี 2564  ส่งผลให้อัตราการ

ครองเตียงโดยรวมเพิ่มขึน้จาก 60% ในปี 2564 เป็น 73% ใน

ปี 2565 

รายได้คา่รักษาพยาบาล  
ของปี 2565 

เปล่ียน 
แปลง  
(yoy) 

สัดส่วน
ของรายได ้

การเตบิโตของรายได้ 
ค่ารักษาพยาบาล 

24% 100% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 ผูป่้วยชาวไทย 14% 76% 
 ผูป่้วยชาวตา่งชาติ 69% 24% 

แบ่งตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ 

 กรุงเทพและปรมิณฑล 24% 57% 

 นอกกรุงเทพและปรมิณฑล 23% 43% 
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รายได้คา่รักษาพยาบาล  
ของปี 2565 

เปล่ียน 
แปลง  
(yoy) 

สัดส่วน
ของรายได ้

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
ผูป่้วยนอก 28% 47% 
ผูป่้วยใน 18% 53% 

 

• รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและอาหาร จ านวน 3,399 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 17% จากปี 2564 ส่วนใหญ่เกิดจากการ

เพิ่มขึน้ของการขายสินคา้ในประเทศ และการส่งออก ของ

บริษัท เอ .เอ็น.บี .  ลาบอราตอรี่  (อ  านวยเภสัช) จ ากัด  

ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของการขายสินคา้ในรา้นขายยา และ

สินคา้ใหม่ของบรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั 

• รายไดอ้ื่นจ านวน 1,034 ลา้นบาท ลดลง 18% จากปี 2564 

เน่ืองจากในปี 2564 บริษัทไดร้บัเงินชดเชยความเสียหายท่ี

โรงพยาบาลเครอืข่ายจ านวน 200 ลา้นบาท 

ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงาน 

(ล้านบาท) 2565 2564 เปลี่ยน 

แปลง 

ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 58,329 49,497 18% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  17,655 14,994 18% 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและ

ค่าเสื่อมราคารวม 75,984 64,491 18% 
 

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานและค่าเสื่อมราคา จ านวน 75,984 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

11,493 ลา้นบาท หรอื 18% จากปี 2564 ซึง่เพิ่มขึน้ในอตัราท่ีต ่า

กว่าการเติบโตของรายได้จากการด าเนินงานรวม ทั้งนี ้การ

เพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคา มี

สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าแพทย ์ค่ายาและเวชภณัฑ์

ทางการแพทย์ ท่ี เพิ่ ม ขึ ้น  ตามการเติ บ โตขอ งรายได้ค่ า

รกัษาพยาบาล ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัพนกังาน  

รายการอื่นๆ 

• ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเป็น 632 ลา้นบาท หรือลดลง  

13% จากปี 2564 จากการบริหารตน้ทุนทางการเงิน ท าให้

บรษัิทสามารถลดค่าใชจ้่ายทางการเงินในปี 2565 ได ้

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล จ านวน 3,227 ลา้นบาทเพิ่มขึน้จาก 

2,103 ลา้นบาท ในปี 2564 จากเพิ่มขึน้ของก าไรก่อนภาษี

เงินไดนิ้ติบคุคล 
 

วิเคราะหค์วามสามารถในการท าก าไร 
(ลา้นบาท) 2565 2564 เปลี่ยน 

แปลง 
EBITDA 22,933 17,545 31% 

อตัราก าไร EBITDA  24.7% 23.2%  

EBIT  17,113 11,322 51% 

อตัราก าไร EBIT  18.4% 15.0%  

ก าไรสทุธิ  12,606 7,936 59% 

อตัราก าไรสทุธิ  13.6% 10.5%  

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.79 0.50 59% 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ 
ถว่งน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 15,892 15,892  
หมายเหต ุ
EBITDA             = รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม – รายจา่ยจากการด าเนิน 
                             งานรวม (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) 
อตัราก าไรค านวณจากฐานรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

บรษัิทและบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 22,933 ลา้นบาท หรือ

เพิ่มขึน้  31% จากปี 2564 ส่งผลให้ EBITDA Margin ขึน้จาก 

23.2% ในปี 2564 เป็น 24.7% ในปี 2565   
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ก าไรสุทธิจ านวน 12,606 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 59% จากปี 2564 

ส่งผลใหอ้ตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็น 13.6% ในปี 2565  และก าไร

ต่อหุน้เท่ากบั 0.79 บาทต่อหุน้ 

สินทรัพย ์

(ลา้นบาท) ธ.ค. 65 ธ.ค. 64 เปลี่ยน 

แปลง 

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 12,668 10,934 16% 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 10,484 9,131 15% 

สินคา้คงเหลือ 2,211 2,005 10% 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 81,860 79,689 3% 

คา่ความนิยม 17,539 17,539 0% 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 9,668 2,862 238% 

สินทรพัยอ่ื์นๆ 7,112 6,294 13% 

รวมสินทรัพย ์ 141,543 128,454 10% 

 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม 141,543 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ 10% จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลักมา

จากการเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ิทธิการใช ้จ านวน 6,806 ลา้นบาท 

ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสัญญาเช่าระยะยาวในโครงการ BDMS 

Silver Wellness & Residence นอกจากนีย้ังมีการเพิ่มขึน้ของ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 2,171 ลา้นบาท เพื่อรองรับ

การขยายโรงพยาบาลเครือข่าย ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 1,734 ล้านบาท และ

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น จ านวน 1,354 ลา้นบาท 

บริษัทมีค่าความนิยม จ านวน 17,539 ลา้นบาท ไม่เปลี่ยนแปลง

จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยค่านิยมส่วนใหญ่เกิดจาก

การรวมกิจการกับ (1) กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท และเปาโล 

จ านวน 9,310 ล้านบาท (2) โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร ์

โรงพยาบาลเทพากร โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช และ

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี จ  านวน 3,285 ลา้นบาท และ (3) 

โรงพยาบาลกรุงเทพสิรโิรจน ์จ านวน 2,702 ลา้นบาท ทัง้นีบ้รษัิท

ไดม้ีการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทกุปี หรือเมื่อใดก็

ตามท่ีมีขอ้บ่งชีข้องการด้อยค่าเกิดขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้

พิจารณาแลว้ว่าค่าความนิยมดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 

ส าหรับสินทรัพย์อื่ นๆ จ านวน  7,112 ล้านบาท ส่วนใหญ่

ประกอบดว้ย (1) สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น ไดแ้ก่ เงิน

ลงทนุในเงินฝากประจ าและกองทนุรวม จ านวน 2,320 ลา้นบาท 

(2) สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ไดแ้ก่ คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์จ านวน 

1,621 ลา้นบาท และ (3) สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 

ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนีต้่างๆ จ านวน 

1,034 ลา้นบาท  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ 

(ลา้นบาท) ธ.ค. 65 ธ.ค. 64 เปล่ียน 

แปลง 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 500 - n.a. 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 6,176 5,035 23% 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,426 4,627 17% 

หุน้กู ้*  11,498 14,596 (21)% 

เงินกูร้ะยะยาว * 4,000 1,000 300% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า * 7,564 3,157 140% 

หนีส้ินอื่นๆ 12,667 12,274 3% 

รวมหนีสิ้น 47,830 40,689 18% 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท 89,879 83,845 7% 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคมุ 3,834 3,920 (2)% 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 93,713 87,765 7% 
* รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
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หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565

จ านวน  47,830 ล้านบาท  เพิ่ ม ขึ ้น  18% จาก  ณ  วัน ท่ี  31 

ธันวาคม 2564 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินตาม

สญัญาเช่า จ านวน 4,407 ลา้นบาทจากสญัญาเช่าระยะยาวใน

โค รงก า ร  BDMS Silver Wellness & Residence เ ป็ น ห ลั ก 

ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

จ านวน 3,000 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่ น 

จ านวน 1,141 ล้านบาท สุทธิด้วยการลดลงของหุ้นกู้จ  านวน 

3,098 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2565 จ านวน 93,713 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7% จาก ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรระหว่างปี  

การบริหารสภาพคล่องและเงนิทุน 

กระแสเงนิสด  

(ลา้นบาท) 2565 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 20,266 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (5,901) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (12,631) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 1,734 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 10,934 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวด 12,668 
 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บรษัิทและบริษัทย่อยมี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิจ านวน 1,734 

ลา้นบาท โดยบริษัทและบรษัิทย่อยมีเงินสดสทุธิยกมา ณ วนัตน้

งวด จ านวน 10,934 ลา้นบาท เป็นผลใหเ้งินสดสุทธิปลายงวด

คงเหลือเท่ากบั 12,668 ลา้นบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแต่

ละกิจกรรม มีดงันี ้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 20,266 ลา้นบาท 

ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรปี 2565 

ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 5,901 ลา้น

บาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

จ านวน 4,406 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและขยายโรงพยาบาล

เครือ ข่าย  ประกอบกับการซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ 

คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์จ านวน 667 ลา้นบาท และการลงทนุใน

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น จ านวน 594 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 12,631 ล้าน

บาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล จ านวน 7,943 ลา้น

บาท การจ่ายเงินเพื่อไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ครบก าหนด จ านวน 3,100 

ลา้นบาท และการช าระหนีส้ินตามสัญญาเช่า จ านวน 3,006 

ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสัญญาเช่าระยะยาวในโครงการ 

BDMS Silver Wellness & Residence สทุธิดว้ยการเพิ่มขึน้ของ

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 3,000 ลา้นบาท  

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
อัตราผลตอบแทน (%) 2565 2564 

ผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ 9.3 6.0 
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้  14.5 9.2 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)   
อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.3 1.5 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ 1.1 1.3 

การบริหารสินทรัพยแ์ละหนี้สิน (วัน)   
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย  39.5 40.7 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  13.0 14.0 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย  34.6 34.5 
หมายเหต ุ

- การบรหิารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ค  านวณจาก 360 วนั 
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อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
วเิคราะหอั์ตราส่วนหนีส้ิน (เท่า) 2565 2564 
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 36.3 24.1 
ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั 
(DSCR) 3.6 5.1 
หนีส้ินท่ีครบภายใน 1 ปี ตอ่หนีส้ิน (%) 27.2 18.3 
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินตอ่หนีส้ิน (%) 19.1 5.3 

หนีส้ินตอ่ EBITDA 1.0 1.1 
หนีส้ินสุทธิตอ่ EBITDA 0.5 0.5 

วเิคราะหอั์ตราส่วนหนีส้ินต่อทุน (เท่า) 
หนีส้ินรวมตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.5 0.5 

หนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้  0.3 0.2 

หนีส้ินสุทธิตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.1 0.1 
หมายเหต ุ

- หนีส้ิน หมายถึงหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ใน

ปี 2565 เพิ่มขึน้จากปี 2564 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไร

จากการด าเนินงานของปี 2565 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วลดลง

เล็กนอ้ยจากปี 2564 เนื่องจากหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ในอตัราท่ี

สูงกว่าการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มุนเวียน เป็นผลมาจากการ

เพิ่มขึน้ของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  และ

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยลดลงจาก 40.7 วันในปี 2564 เป็น 39.5 

วนัในปี 2565 ทัง้นีบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการใหส้ินเชื่อ

การค้าและพิจารณาวงเงินเครดิตตามความเหมาะสมของ

คู่สัญญาในแต่ละโรงพยาบาล โดยมีการก าหนดระยะเวลาการ

ใหส้ินเชื่อการคา้ ส าหรบัคู่สัญญาในประเทศประมาณ 30 - 60 

วนั ส่วนคู่สัญญาต่างประเทศประมาณ 30 - 90 วนั นอกจากนี้

จะมีการวิเคราะห์ทบทวนเครดิตปีละครัง้ เพื่อเป็นการบริหาร

ความเสี่ยงทางในการรบัช าระหนี ้

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจาก 14.0 วันในปี 2564 เป็น 

13.0 วันในปี 2565 ทั้งนี ้สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นยาและ

เวชภัณฑ ์โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีแผนบริหารสินคา้คงเหลือ

อย่างมีประสิทธิภาพและมีการควบคมุภายในท่ีดี มีการตรวจนบั

สินค้าคงเหลืออย่างน้อยปีละครั้ง โดยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการ

ปรบัลดราคาทุน ส าหรบัสินคา้คงเหลือท่ีมีวันหมดอายุ สินค้า

คงเหลือท่ีมีการเคลื่อนไหวนอ้ย หรือสินคา้เสื่อมสภาพ เพื่อให้

เป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะไดร้บั 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ยเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจาก 34.5 วนัในปี 2564 

เป็น 34.6 วนัในปี 2565 

วิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สิน อัตราความสามารถในการช าระ

ดอกเบี ้ยเพิ่มขึน้จาก 24.1 เท่าในปี 2564 เป็น 36.3 เท่าในปี 

2565 จากผลประกอบการท่ีดีในปี 2565 อย่างไรก็ตามอัตรา

ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (DSCR) ลดลงจาก 5.1 

เท่าในปี 2564 เป็น 3.6 เท่าในปี 2565 จากหนี้สินท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้ท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี (Current portion of interest 

bearing debt) ท่ีเพิ่มขึน้  

ส่วนอัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อ EBITDA (Net 

interest bearing debt to EBITDA) ไม่เปลี่ยนแปลงท่ี 0.5 เท่า 

ในปี 2564 และปี 2565 

วิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน บริษัทและบริษัทย่อยมี

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Interest 

bearing debt to equity) เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย จาก 0.2 เท่า ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 เป็น 0.3 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ

มีอัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(Net interest bearing debt to equity) ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 

2565 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไม่เปลี่ยนแปลง ที่ 0.1 เท่า 
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บริษัทและบริษัทย่อยมีความมั่นใจว่า บริษัทมีสภาพคล่องท่ี

เพียงพอ มีความสามารถในการช าระหนี ้และสามารถรบัมือต่อ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้จากนโยบายการจัดการและ

ควบคมุโครงสรา้งทางการเงินท่ีรดักมุ 

มุมมองผู้บริหาร 

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าธุรกิจการใหบ้ริการทาง

การแพทย์จะมีการเติบโตหลักมาจากการฟ้ืนตัวของผู้ป่วย

ต่างชาติ เน่ืองจากทั่ วโลกไดท้ยอยยกเลิกมาตรการจ ากัดการ

เดินทางจากสถานการณ ์COVID-19 ท่ีดีขึน้ตามล าดบั   

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น าด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

(Medical Tourism) ของโลก จากคณุภาพการรกัษาพยาบาลท่ีดี 

การมีโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานระดบัสากล การบรกิารท่ีเป็นเลิศ 

และความคุม้ค่าของราคาค่ารกัษาพยาบาล  

ในระยะยาว เราเชื่อมั่ นว่าอุตสาหกรรมการให้บริการทาง

การแพทย์จะเติบโตอย่างยั่ งยืนจากสังคมผู้สูงอายุ รายได้

ประชากรต่อหวัท่ีสงูขึน้โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั การดแูลสขุภาพ

เชิงป้องกันเน่ืองจากคนใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึน้ เพื่ออายุท่ียืน

ยาวและคุณภาพชีวิต ท่ีดี  รวมถึงการขยายตัวของ Digital 

Healthcare และประกนัสขุภาพในประเทศไทย 

กลยุทธใ์นการด าเนินกิจการ 

การมีโรงพยาบาลเครือข่ายท่ีครอบคลุมผูป่้วยในหลายระดับ มี

แพทย์และพยาบาล ท่ีมีความสามารถ ภายใต้แบรนด์ ท่ี

หลากหลาย ประกอบกบัการยกระดบัการบริการผ่านนวตักรรม

ต่างๆ เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้

เติบโต รองรบัความตอ้งการการดแูลสขุภาพท่ีเพิ่มขึน้ในอนาคต 

ในปี 2566 บรษัิทมีแนวทางการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงันี ้

 

1) การขยายฐานผู้ รับบริการ  

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่ นสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองในทุกมิติ   โดยจะเน้น (1) การเติบโตของผู้ป่วย

ต่างชาติ โดยเฉพาะผูป่้วยกลุ่มตะวนัออกกลาง กลุ่ม CLMV 

และประเทศจีน   (2) สรา้งความสมัพันธ์กับผูช้  าระเงินแทน

ผู้ใช้บริการ (Third Party Payors) ซึ่งรวมถึงบริษัทประกัน

สขุภาพ และบริษัทเอกชนต่างๆ (3) เพิ่มจ านวนผูป้ระกนัตน 

และขยายบริการเพื่ อ รอ งรับผู้ ป่ วยประกันสังคมใน

โรงพยาบาลเครือข่าย (4) ขยายฐานผู้รับบริการไปสู่กลุ่ม 

Silver Age พรอ้มพัฒนาการให้บริการเพื่อรองรับสังคม

ผูส้งูอาย ุกลยทุธด์งักล่าวจะช่วยขยายฐานลกูคา้ เพิ่มจ านวน

ผูร้บับริการ ส่งผลให้อัตราการใชส้ินทรพัยข์องโรงพยาบาล

เครอืข่ายเพิ่มสงูขึน้ 

2) การพัฒนาสินค้าและการบริการทางการแพทย์ 

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นพัฒนาศกัยภาพ และขยายการ

ใหบ้ริการส าหรบัศนูยก์ารแพทยแ์ห่งความเป็นเลิศ (Center 

of Excellence) โดยใหก้ารรกัษาโรคท่ีซบัซอ้นแบบองคร์วม 

เพื่อใหไ้ดผ้ลการรกัษาท่ีดี นอกจากนีไ้ดใ้หค้วามส าคัญกับ

เวชศาสตรเ์ชิงป้องกนั เพื่อดแูลสุขภาพและวินิจฉัยโรคก่อน

การเจ็บป่วย รวมถงึการใหบ้รกิารดา้นเวชศาสตรฟ้ื์นฟเูพื่อให้

ผูป่้วยใชช้ีวิตไดอ้ย่างปรกติ  

เพื่อเป็นการขบัเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เราให้

ความส าคญักบัการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม ใหผู้ร้บับริการ

ไดร้บัการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ คุม้ค่าและยั่งยืน (Value-

Based Care) โดยมีกลยทุธใ์นการก าหนดราคาใหเ้หมาะสม

กับแต่ละกลุ่มผู้รับบริการและสภาวะตลาดเพื่ อ เสริม

ศกัยภาพในการแข่งขนั  อีกทัง้บริษัทไดม้ีการปรบัโครงสรา้ง

และการด าเนินการดา้นการจดัซือ้ ซึ่งเป็นการลดตน้ทนุและ

เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
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3) น วั ต ก ร รม ท างก ารแ พ ท ย์  (Digital Healthcare and 

Innovation)  

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งสู่การเป็น Smart Healthcare โดย

การน าความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยั

มาใช้ เพื่อมอบการบริการท่ีดี และสรา้งประสบการณ์ท่ี

ประทับ ใจให้แก่ผู้รับบริการ ทั้ งนี ้ เราได้พัฒ นาระบบ

เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างครบวงจรโดยค านึงถึง

ผูร้บับริการเป็นหลกั ดว้ยการใหบ้รกิาร Telehealth และการ

ให้บริการผ่าน BeDee  Application ซึ่งประกอบด้วยการ

ปรึกษาทางการแพทย์ ร้านขายยา และร้านขายสินค้า

สุขภาพแบบออนไลน์ รองรับพฤติกรรมของผู้รับบริการท่ี

เปลี่ยนแปลงไป และใหผู้ร้บับริการเขา้ถึงการบรกิารไดอ้ย่าง

สะดวกสบาย ทั้งนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีแผนจะยกระดับ

แพล์ตฟอรม์ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บริษัท

ประกนัสขุภาพ บริษัทเอกชนและผูร้บับริการ นอกจากนี้ เรา

สนับสนุนและลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย ์

(Healthtech) และบริษัทสตารท์อัพต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการบริการทางการแพทย์ และสนับสนุนการพัฒนา

คณุภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

4) มุ่งสู่การบริการทางการแพทย์อย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล  

แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์และบุคลากรสนับสนุน เป็น

ทรพัยากรท่ีส าคญัในการขบัเคลื่อนกลยทุธข์ององคก์ร บรษัิท

และบริษัทย่อยใหค้วามส าคญัในการบริหารทรพัยากรบคุคล 

ตั้งแต่การสรรหา การสร้างความผูกพันต่อองค์กร การ

ส่งเสรมิศกัยภาพ รวมถงึการรกัษาบคุลากรใหอ้ยู่กบัองคก์ร  

ความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ 

บริษั ทและบริษั ทย่อยมีความร่วมมือกับสถาบันทาง

การแพทย์ชั้นน าต่างๆ ทั่ วโลก ด้านการอบรม การวิจัย 

รวมถึงพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่ อ เพิ่ มศักยภาพการ

รกัษาพยาบาลใหด้ียิ่งขึน้   

BDMS Green Healthcare 

เราตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ จึงก าหนดใหโ้รงพยาบาลในเครือใชท้รัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การใชพ้ลงังานหมนุเวียน การลด

ปริมาณขยะและของเสียในองคก์ร ซึ่งการด าเนินธุรกิจท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดลอ้มจะน าไปสู่การพฒันาอย่างยั่งยืน  

 

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


