บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน )

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน
รายได้ ค่า รัก ษาพยาบาลที่ ไม่ รวม COVID-19 จะเพิ่ มขึ ้น 24%

บทวิเคราะห์สาหรับผู้บริหาร
ผลการดาเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565
ไตรมาส
1/2565

จานวน เปลี่ยน
(ล้านบาท) แปลง
(YoY)

จากไตรมาส 1/2564
เปลี่ยน
แปลง
(QoQ)

บริ ษั ท แล ะบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก าไรจ ากการด าเนิ น งานก่ อ นหั ก
ค่าใช้จ่ ายทางการเงิ น ภาษี ค่า เสื่อ มราคาและค่ าตั ดจ าหน่า ย

รายได้ จ ากการ

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

ดาเนินงาน

23,159

42%

6%

1/2564 อั ต ราก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เพิ่ ม ขึ ้น จ าก

EBITDA

6,173

75%

18%

21.7% ในไตรมาส 1/2564 เป็ น 26.7% ในไต รมาส 1/2565

กาไรสุทธิ

3,443

157%

31%

กาไรสุท ธิ จานวน 3,443 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ 157% จากไตรมาส

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

1/2564 เป็ นผลมาจากการเติบโตที่ ดีของรายได้ และการควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

บริ ษั ท กรุ งเทพดุ สิต เวชการ จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) และ
บริษั ทย่ อย มี รายได้ จากการด าเนิ นงานรวม 23,159 ล้ านบาท

เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 4/2564 (QoQ)
บริษั ทและบริ ษัท ย่อ ยมี รายได้ จากการด าเนิ นงานรวม เพิ่ มขึ ้น

เติบโต 42% จากไตรมาส 1/2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้น

6% จา กไตรมาส 4/2564 เป็ นผล มาจา กจ า นวนผู้ ติ ด เชื ้ อ

ของรายได้ จากผู้ป่ วยทั้ง ชาวไทย 38% และชาวต่า งชาติ 72%

COVID-19 ที่ เพิ่ ม ขึน้ จากการระบาดของสายพั น ธุ์โ อมิค รอน

ทั้งนีก้ ารเติบโตของรายได้ ผู้ป่วยชาวไทยเป็ นผลมาจากจานวนผู้

ประกอบ กั บ การฟื ้ นตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งขอ งผู้ ป่ วยต่ างชา ติ

ติด เชื ้อ COVID-19 ที่เ พิ่ มขึ ้น ตั้ งแต่ เมษายน ปี 2564 และการ

นอกจากนี ้ มาตรการควบคุมค่ าใช้จ่ ายอย่างต่ อเนื่อ ง ส่ง ผลให้

กลับมารักษาพยาบาลของผู้ป่วยทั่วไปที่ ไม่เกี่ยวกับ COVID-19

EBITDA เพิ่มขึ ้น 18% และ ก าไรสุ ทธิเ พิ่มขึ ้น 31% จากไตรมาส

สาหรับรายได้ จากผู้ป่วยต่ างชาติ มีการเติบโตดีขนึ ้ มากจากการ

4/2564

ฟื ้ นตั วของนัก ท่องเที่ย วเชิง สุขภาพ (Fly-in Patient) และ ผู้ ป่วย
ชาวต่ า งชาติ ที่ ทางานในประเทศไทย (Expatriate) ด้ วยเหตุ นี ้
ส่งผลให้อั ตราการครองเตีย งโดยรวมเพิ่ม ขึน้ จาก 46% ในไตร
มาส 1/2564 เป็ น 80% ในไตรมาส 1/2565
ทั้งนีร้ ายได้ ที่เกี่ย วเนื่อ งกับ COVID-19 คิด เป็ น 17% ของรายได้
ค่ารักษาพยาบาลในไตรมาส 1/2565 หากไม่รวมรายได้ดังกล่าว
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สรุ ปเหตุการณ์ที่สาคัญในไตรมาส 1/2565

รายได้จากการดาเนินงานเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2564 (YoY)
ในไตรมาส1/2565 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร าย ได้ จ ากก าร

1) การแพร่ระบาดของ COVID-19
ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนชั้ นน าของประเทศ บริ ษัท ได้

ดาเนิ น งานรวมจ านวน 23,159 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ ้น 6,878 ล้ า น

มุ่ง มั่ นร่ ว มมื อ กั บภาค รั ฐ อย่ า งเต็ ม ที่ ใ นกา รขั บเคลื่ อ น

บาท หรือ 42% จากไตรมาส 1/2564 ส่วนใหญ่เกิดจาก

มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดย

 รายได้ค่ารั กษาพยาบาล จานวน 22,165 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น

บริษั ทมี การให้บ ริก ารที่ เกี่ย วข้อ ง ได้แก่ การฉีด วัค ซีนให้แ ก่

6,854 ล้านบาท หรือ 45% จากไตรมาส 1/2564 สาเหตุหลั ก

ประชาชน การตรวจหาเชือ้ COVID-19 ด้วยห้องปฏิบัติการที่

มาจากการเติบ โตของรายได้ ผู้ป่ วยชาวไทย 38% จากทั้ ง

ผ่า นการรั บรองมาตรฐาน การให้ บริ การดูแ ลผู้ ป่ วยแบบ

ผู้ป่ วย COVID-19 ที่เ พิ่ม ขึน้ และการฟื ้ นตั วของกลุ่ม ผู้ป่ วย

Home Isolation มีหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ Hospitel และหอ

ทั่วไปที่ไม่ เกี่ย วกับ COVID-19 ขณะที่ ผู้ป่ วยชาวต่ างชาติ มี

ผู้ป่วยเฉพาะ (Cohort ward)

การเติ บ โต 72% เป็ นผลมาจากรัฐ บาลมี ม าตรการเปิ ด

2) การร่วมทุนกับบริษัทย่อยของบริษัท คอมเซเว่น จากัด

ประเทศให้ ผู้ เดิ น ทางที่ ฉีด วั ค ซี นป้ อ งกั น COVID-19 แล้ ว

(มหาชน) (“COM7”)

สามารถบิ น เข้ าประเทศไทยโดยไม่ ต้อ งกัก ตั ว ตั้ งแต่ เดื อ น

บริษัทจะจัดตั้งบริษั ทย่อยแห่งใหม่มีทุนจดทะเบียน 200 ล้า น

พฤศจิ กายน 2564 ทั้ งนี ้ก ารเพิ่ ม ขึ ้นมาจาก Fly-in Patient

บาท โดยบริษั ทย่อยแห่งหนึ่ง ที่บริษัทถือหุ้น 100% จะถือหุ้ น

โดยหลั ก เป็ นการเพิ่ ม ขึน้ ของผู้ ป่ วยจากตะวัน ออกกลาง

ในบริษัทดังกล่าว 60% คิดเป็ นเงิน 120 ล้านบาท ส่วนบริษั ท

256% ผู้ป่ วยจาก CLMV (ประเทศกัมพู ชา ลาว พม่า และ

ย่อ ยของ COM7 จะถื อ หุ้น 40% คิด เป็ นเงิ น 80 ล้ านบาท

เวี ย ดนาม) 58% จากไตรมาส 1/2564 ประกอบ กั บ การ

บริ ษัท ร่ วมทุน แห่ง ใหม่นี ้จ ะด าเนิน ธุร กิ จร้ านขายยาขนาด

กลับ มารั กษาพยาบาลของผู้ ป่วยชาวต่า งชาติที่ท างานใน

ใหญ่ ทั้ง แบบ Standalone และในห้ างสรรพสิน ค้า โดยคาด

ประเทศไทย (Expatriate) เช่ น ชาวเยอรมั น อัง กฤษ และ

ว่าจะเปิ ดดาเนินการภายในไตรมาส 4/2565

ญี่ ปุ่ น เพิ่ มขึ ้น 112%, 62% แล ะ 28% ต ามล าดั บ ท าให้
รายได้ผู้ป่ วยชาวต่างชาติ มีการเติ บโตที่ดี ด้วยเหตุ นีส้ ัดส่ว น

ผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวม
สาหรั บไตรมาส 1/2565

รายได้ ของผู้ ป่วยไทยต่อ ผู้ป่ วยต่ างชาติ เปลี่ย นแปลงจาก
81% ต่ อ 19% ในไตรมาส 1/2564 เป็ น 78% ต่ อ 22% ใน

รายได้จากการดาเนินงาน
(ล้านบาท)
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้จาหน่ายสินค้า
รายได้อื่น
รายได้จากการ
ดาเนินงานรวม

ไตรมาส 1/2565

ไตรมาส ไตรมาส
1/2565 1/2564
22,165
821
173

YoY

QoQ

สัดส่ วนรายได้ ที่เกี่ ยวเนื่ องกั บ COVID-19 เพิ่ มขึน้ จาก 4%
6%

ในไตรมาส 1/2564 เป็ น 17% ของรายได้ค่า รักษาพยาบาล

20%

ในไตรมาส 1/2565 หากไม่ รวมรายได้ ดัง กล่ าวรายได้ ค่ า

253 (32)% (39)%

รักษาพยาบาลที่ไม่รวม COVID-19 จะเพิ่มขึน้ 24% จากไตร

15,311
716

45%
15%

มาส 1/2564
23,159

16,281

42%

6%
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นอกจากนี ้ รายได้จากผู้ป่วยในเติบโตอย่างมีนัยสาคัญ 54%

เพิ่มขึน้ ในไตรมาส 1/2565 จากแพร่ระบาดของ COVID-19 สาย

จากไตรมาส 1/2564 ส่ งผลให้อั ต ราการครองเตี ยงเพิ่ม ขึ ้น

พัน ธุ์ โอมิ ครอน ส่ง ผลให้ รายได้ ที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกั บ COVID-19 มี

จาก 46% ในไตรมาส 1/2564 เป็ น 80% ในไตรมาส 1/2565

สัดส่ วนรายได้ ค่า รัก ษาพยาบาลเพิ่ม ขึน้ จาก 15% ในไตรมาส

(ไม่รวม Hospitel และโรงพยาบาลสนาม) โดยเป็ นอัตราการ

4/2564 เป็ น 17% ใน ไต รมาส 1/2565 ป ระกอบ กั บ การฟื ้ น

ครองเตียงของผู้ป่วย COVID-19 เท่ากับ 87%และอัตราการ

ตัวอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยต่างชาติ ส่งผลให้รายได้กลุ่มผู้ป่วยใน

ครองเตี ยงของกลุ่ม ผู้ป่ วยที่ ไม่ เกี่ย วกับ COVID-19 เท่ ากั บ

เติบ โต 5% ขณะที่ รายได้ก ลุ่ มผู้ ป่วยนอกเติ บ โต 1% จากไตร

76%

มาส 4/2564

รายได้ค่ารักษาพยาบาล
ไตรมาส 1/2565

เปลี่ยน
แปลง (yoy)

การเติบโตของรายได้
45%
ค่ารักษาพยาบาล
แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ
ผูป้ ่ วยชาวไทย
38%
ผูป้ ่ วยชาวต่างประเทศ
72%
แบ่งตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ
กรุ งเทพและปริมณฑล
45%
นอกกรุ งเทพและปริมณฑล
44%
แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ผูป้ ่ วยนอก
30%
ผูป้ ่ วยใน
54%

สัดส่วน
ของรายได้

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
(ล้านบาท)

100%

ไตรมาส ไตรมาส YoY
1/2565 1/2564

ค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

78%
22%

14,451
4,025

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
และค่าเสื่อมราคารวม
18,476

57%
43%

11,051 31%

QoQ
7%

3,284 23% (14)%
14,334 29%

1%

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2564 (YoY)
ในไตรมาส 1/2565 บริษัท และบริษั ทย่อ ยรายงานค่า ใช้จ่ ายใน

45%
55%

การด าเนิ น งานและค่ าเสื่ อ มราคาจ านวน 18,476 ล้ า นบาท
เพิ่ ม ขึ ้น 4,142 ล้ า นบาท หรือ 29% จากไตรมาส 1/2564 ซึ่ ง
เพิ่ มขึ ้น ในอั ต ราที่ ต่ ากว่ าการเพิ่ มขึ ้น ของราย ได้ จ า กกา ร

 รายได้จากการจาหน่ายสินค้ า จานวน 821 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น

ดาเนินงานรวม เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

15% จากไตรมาส 1/2564
 รายได้ อื่ น จ านวน 173 ล้า นบาท ลดลง 32% จากไตรมาส

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 (QoQ)

1/25 64 เนื่ องจา ก โร งแร ม Mövenpick BDMS Wellness

ไตรมาส 1/2565 บริษัทและบริษัทย่ อยรายงานค่าใช้จ่ ายในการ

Resort Bangkok ปิ ดปรับปรุง

ดาเนิน งานและค่าเสื่ อมราคาเพิ่ม ขึน้ จานวน 259 ล้านบาท หรื อ

รายได้จากการดาเนินงานเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 (QOQ)

เพิ่มขึน้ 1% จากไตรมาส 4/2564 ซึ่งเพิ่มขึน้ ในอัตราที่ต่ากว่าการ

ในไตรมาส 1/2565 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี รายได้ จ ากการ

เพิ่มขึน้ ของรายได้จากการด าเนินงานรวม เนื่องจากค่าใช้จ่ายใน
การบริหารที่ลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายใน

ดาเนิ นงานรวมเพิ่ม ขึน้ จ านวน 1,282 ล้า นบาท หรือ เติบ โต 6%

การซ่อมแซมและบารุงรักษา

จากไตรมาส 4/2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ ที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ COVID-19 โดยจ านวนผู้ ติ ดเชื ้ อ COVID-19
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รายการอื่นๆ

เป็ นผ ลมาจากการเติ บ โตที่ ดี ข อ งรายได้ และการควบคุ ม

 ส่วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม เพิ่ม ขึน้ จาก 3

ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 เป็ นจานวน 9 ล้านบาท ในไตร

กาไรสุ ทธิจ านวน 3,443 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ 157% จากไตรมาส

มาส 1/2565 หรื อเพิ่ ม ขึน้ 207% จากไตรมาส 1/2564 ส่ ว น

1/2564 ส่งผลให้อั ตรากาไรสุ ทธิเ พิ่ม ขึน้ เป็ น 14.9% ในไตรมาส

ใหญ่เกิดจากผลการดาเนินงานของบริษัทร่วมที่ดีขนึ ้

1/2565 และกาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.22 บาทต่อหุ้น

 ค่าใช้จ่า ยทางการเงิน ลดลงเป็ น 158 ล้านบาท หรือลดลง

สินทรัพย์
(ล้านบาท)

19% ในไตรมาส 1/2565 จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ที่ครบกาหนด
จานวน 2,500 ล้านบาท
 ภาษี เงิ นได้ นิติ บุ คคล จ านวน 903 ล้า นบาท เพิ่ม ขึน้ จาก

เงินสดและรายการเทียบเท่า

330 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 เนื่ องจากเพิ่มขึน้ ของกาไร
ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไตรมาส
1/2565

ไตรมาส เปลี่ยน
1/2564 แปลง

EBITDA

6,173

3,527

อัตรากาไร EBITDA

26.7%

21.7%

EBIT

4,705

1,963

140%

อัตรากาไร EBIT
กาไรสุทธิ

20.3%
3,443

12.1%
1,339

157%

อัตรากาไรสุทธิ

14.9%

8.2%

0.22

0.08

15,892

15,892

กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
นา้ หนัก (ล้านหุน้ )

เงินสด

11,299

10,934

3%

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

11,026

9,131

21%

1,939

2,005

(3)%

ที่ดิน 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%

131,098 128,454

2%

สินค้าคงเหลือ

วิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร
(ล้านบาท)

มี.ค. 65 ธ.ค. 64 เปลี่ยน
แปลง

75%

รวมสินทรัพย์

งบการเงิน รวมของบริษั ทและบริษั ทย่ อ ย ณ วัน ที่ 31 มี นาคม
2565 บริ ษัทและบริษั ทย่ อยมีสิ นทรัพย์ รวม 131,098 ล้ านบาท

157%

เพิ่มขึน้ 2% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทมีค่าความนิยม จานวน 17,539 ล้า นบาท ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ
EBITDA = รายได้จากการดาเนินงานรวม – รายจ่ายจากการดาเนินงานรวม
(ไม่รวมค่าเสื่อ มราคาและค่าตัดจาหน่าย)
อัตรากาไรคานวณจากฐานรายได้จากการดาเนินงานรวม

จาก ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2564 โดยค่ านิย มส่ วนใหญ่ เกิด จาก
การรวมกิจการ ทั้ งนี ้บริษั ทได้ มีก ารทดสอบการด้ อยค่ าของค่ า
ความนิ ยมทุ กปี หรือ เมื่ อ ใดก็ต ามที่ มีข้ อ บ่ง ชี ้ของการด้ อยค่ า

บริษัทและบริษัท ย่อยมี EBITDA จานวน 6,173 ล้านบาท ในไตร

เกิด ขึน้ อย่า งไรก็ ตามบริ ษัท ได้ พิจ ารณาแล้ว ว่า ค่ าความนิ ย ม

มาส 1/2565 หรื อ เพิ่ ม ขึ ้น 75% ส่ งผล ให้ EBITDA Margin ขึ ้น

ดังกล่าวไม่เกิดการด้อยค่า

จาก 21.7% ในไตรมาส 1/2564 เป็ น 26.7% ในไตรมาส 1/2565
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ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ อื่ น ๆ จ านวน 6,980 ล้ า นบ าท ส่ ว นใหญ่

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน

ประกอบด้วย สินทรัพ ย์ทางการเงินหมุนเวี ยนอื่น ได้แก่ เงินลงทุ น

กระแสเงินสด
(ล้านบาท)

ในเงิ น ฝากประจ าและกองทุน รวม จานวน 2,587 ล้ านบาท,
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ จานวน 1,405
ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วม จานวน 930 ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หนี้สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น
มี.ค. 65 ธ.ค. 64 เปลี่ยน
(ล้านบาท)
แปลง
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
5,074 5,035
1%

ไตรมาส
1/2565
5,147

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(2,145)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(2,636)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ

366

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

10,934

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

11,299

5,757

4,627

24%

12,096

14,596

(17)%

เงินกู้ระยะยาว *

1,000

1,000

0%

สาหรั บ งวด 3 เดื อ น สิน้ สุ ดวั นที่ 31 มีน าคม 2565 บริ ษั ทและ

หนีส้ ินตามสัญญาเช่า *

3,140

3,157

(1)%

บริ ษั ทย่ อ ยมีเ งิน สดและรายการเทีย บเท่ า เงิ นสดเพิ่ ม ขึน้ สุ ท ธิ

หนีส้ ินอื่นๆ

12,735

12,274

4%

จานวน 366 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัท ย่อยมีเงินสดสุทธิย ก

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

39,802
87,318

40,689
83,845

(2)%
4%

สุท ธิป ลายงวดคงเหลือ เท่ ากั บ 11,299 ล้า นบาท รายละเอี ย ด

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น

3,978

3,920

1%

91,296

87,765

4%

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หุ้นกู้ *

มา ณ วั น ต้น งวด จ านวน 10,934 ล้า นบาท เป็ นผลให้เ งิน สด
กระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี ้
กระแสเงิน สดจากกิ จกรรมด าเนิน งาน จานวน 5,147 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เกิดจากกาไรในไตรมาส 1/2565

* รวมส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ส่ว นกระแสเงิน สดใช้ ไปในกิจ กรรมลงทุน จ านวน 2,145 ล้ า น

หนีส้ ิ นรวมของบริ ษัท และบริษั ทย่อ ย ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2565

บาท ส่ วนใหญ่ เกิ ดจากการลงทุน ในที่ดิน อาคารและอุป กรณ์

จานวน 39,802 ล้านบาท ลดลง 2% จาก ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม

จานวน 1,124 ล้า นบาท เพื่ อปรับ ปรุงและขยายโรงพยาบาล

2564 ส่วนใหญ่เกิ ดจากการไถ่ ถอนหุ้ นกู้ที่ ครบกาหนด จานวน

เครื อข่ ายและการลงทุ นในสิ น ทรั พย์ ทางการเงิ นหมุน เวี ยนอื่ น

2,500 ล้านบาท

จานวน 879 ล้านบาท

ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัท และบริษั ทย่อ ย ณ วันที่ 31 มีน าคม

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 2,636 ล้านบาท

2565 จ านวน 91,296 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ 4% จาก ณ วั นที่ 31

ส่วนใหญ่ เกิดการจ่ายเงิ นเพื่อไถ่ ถอนหุ้น กู้ที่ครบกาหนด จานวน

ธันวาคม 2564

2,500 ล้านบาท
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อัตราส่ วนสภาพคล่ องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ลดลง

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

ไตรมาส ไตรมาส
1/2565 1/2564
7.5
4.3
11.4
7.0
1.4
1.2

จากไตรมาส 1/2564 เนื่องจากการลดลงของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
ระยะเวลาเก็ บหนีเ้ ฉลี่ย ลดลงจาก 42.3 วัน ในไตรมาส 1/2564
เป็ น 39.2 วั น ในไตรมาส 1/2565 ทั้ งนี ้บริ ษัท และบริษั ทย่ อยมี

2.4
2.1

นโยบายการให้สิ นเชื่ อ การค้ าและพิจ ารณาวงเงิ นเครดิ ตตาม
ความเหมาะสมของคู่ สั ญญาในแต่ ละโรงพยาบาล โดยมีก าร

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่

39.2

42.3

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่

12.2

15.4

ประเทศป ระมาณ 30 - 60 วั น ส่ วนคู่ สั ญญาต่ า งป ระ เทศ

ระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลีย่

30.7

37.5

ประมาณ 30 - 90 วั น นอกจากนี ้จ ะมี ก ารวิเ คราะห์ ท บทวน

วิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สิน (เท่า)
ความสามารถในการชาระดอกเบีย้
ความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
(DSCR)
หนีส้ นิ ที่ครบภายใน 1 ปี ต่อหนีส้ นิ (%)
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินต่อหนีส้ นิ (%)
หนีส้ นิ ต่อ EBITDA
หนีส้ นิ สุทธิต่อ EBITDA
วิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
หนีส้ นิ รวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนีส้ นิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น

กาหนดระยะเวลาการให้ สิน เชื่อ การค้ า ส าหรั บ คู่สั ญ ญาใน

เครดิตปี ละครั้ง เพื่อเป็ นการบริหารความเสี่ยงทางในการรับชาระ
29.2

16.3

4.1

4.8

30.4
6.1
0.8
0.2

11.8
25.0
1.8
0.1

หนี ้
ระยะเวลาขายสิ น ค้ า เฉลี่ ย ลดลงจาก 15.4 วั น ในไตรมาส
1/2564 เป็ น 12.2 วั น ในไตรมาส 1/2565 ทั้ งนี ้สิ น ค้ า คงเหลื อ
ส่วนใหญ่เป็ น ยาและเวชภัณฑ์ โดยบริษัทและบริษั ทย่อ ยมีแผน
บริ หารสิ น ค้า คงเหลือ อย่า งมี ประสิ ท ธิภาพและมีก ารควบคุ ม
ภายในที่ดี มีการตรวจนับสินค้า คงเหลืออย่างน้อยปี ละครั้ง โดย
พิจารณาตั้งค่าเผื่อการปรับลดราคาทุน สาหรับสินค้าคงเหลือที่มี

มี.ค. 65 ธ.ค. 64
0.4
0.5
0.2
0.1

วันหมดอายุ สิ นค้ าคงเหลือ ที่มี การเคลื่อ นไหวน้ อย หรื อสิ นค้ า
เสื่อมสภาพ เพื่อให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

0.2
0.1

ระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลี่ ยลดลงจาก 37.5 วั น ในไตรมาส 1/2564

หมายเหตุ
- การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้ น คานวณจาก 360 วัน
- หนีสิ้ น หมายถึงหนีสิ้ นทีม่ ีภาระดอกเบีย้

เป็ น 30.7 วัน ในไตรมาส 1/2565 เนื่อ งจากการจ่า ยชาระหนี ้
ของบริษัท

อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์แ ละอัต ราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น

วิเคราะห์อั ตราส่ว นหนีส้ ิ น อั ตราความสามารถในการช าระ

เพิ่มขึน้ จากไตรมาส 1/2564 เป็ นผลมาจากการเพิ่ มขึน้ ของกาไร

ดอกเบีย้ เพิ่ม ขึน้ จาก 16.3 เท่ า ในไตรมาส 1/2564 เป็ น 29.2 เท่ า

จากการดาเนินงานในไตรมาส 1/2565

ในไตรมาส 1/2565 จากผลประกอบการที่ดี อย่างไรก็ตามอัตรา
ความสามารถในการชาระภาระผูก พัน (DSCR) ลดลงจาก 4.8
เท่ า ใ นไต รมา ส 1/2564 เป็ น 4.1 เท่ า ในไต รมา ส 1/2565
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เนื่ องจากหนี ้สิ นที่ มี ภาระดอกเบีย้ ที่ ค รบก าหนดภายใน 1 ปี
(Current portion of interest bearing debt) ที่เพิ่มขึน้
ส่ว นอั ต ราส่ว นหนี ้สิน ที่ มีภาระดอกเบีย้ สุ ทธิ ตอ่ EBITDA (Net
interest bearing debt to EBITDA) เพิ่ มขึ ้ น เล็ ก น้ อย จาก 0.1
เท่า ในไตรมาส 1/2564 เป็ น 0.2 เท่า ในไตรมาส 1/2565 จาก
การเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ สุทธิ
วิเคราะห์ อัต ราส่ ว นหนี ้สิ นต่ อ ทุ น บริ ษัท และบริษั ท ย่อ ยมี
อัตราส่ว นหนีส้ ิน ที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่ว นของผู้ ถือหุ้น (Interest
bearing debt to equity) และอัต ราส่ว นหนี ้สินที่ มีภาระดอกเบี ้ย
สุทธิ ต่อส่ วนของผู้ถือ หุ้น (Net interest bearing debt to equity)
ณ วั น ที่ 31 มี น า คม 2565 แล ะ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2564 ไม่
เปลี่ยนแปลง ที่ 0.2 เท่า และ 0.1 เท่า ตามลาดับ
บริ ษัท และบริ ษัท ย่อ ยมีค วามมั่ นใจว่า บริษั ทมี ส ภาพคล่อ งที่
เพียงพอ มีความสามารถในการชาระหนี ้ และสามารถรับมือต่ อ
สถานการณ์ ที่เ ปลี่ ยนแปลงไปได้ จากนโยบายการจัด การและ
ควบคุมโครงสร้างทางการเงินที่รัดกุม

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