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วันที่ 11 สิงหาคม 2565                                        บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 
 

ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

บทวิเคราะหส์ าหรับผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 และ 6 เดือน ปี 2565 

(ล้านบาท) ไตรมาส 2/2565 6 เดอืน ปี 2565 

 จ านวน เปลี่ยน 
แปลง  
(YoY) 

จ านวน เปลี่ยน 
แปลง  
(YoY) 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 21,981 26% 45,140 34% 

EBITDA 5,120 39% 11,293 57% 

ก าไรสทุธิ 2,664 83% 6,107 119% 

หมายเหตุ : YoY หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 2/2564 และ 6 เดือน   
ปี 2564 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2565 

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

บริษัทย่อย มีรายได้จากการด าเนินงานรวม 21,981 ลา้นบาท 

เติบโต 26% จากไตรมาส 2/2564 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้

ของรายไดจ้ากผูป่้วยชาวไทย 18% และชาวต่างชาติ 69% ทั้งนี ้

การเติบโตหลักของรายได้ผู้ป่วยชาวไทยเป็นผลมาจากการ

กลับมารักษาพยาบาลของผู้ป่วย ท่ีไม่ เกี่ยวกับ COVID-19  

ส  าหรบัรายไดจ้ากผูป่้วยต่างชาติ การเติบโตหลกัมาจากการฟ้ืน

ตวัของนกัท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ (Fly-in Patient) ดว้ยเหตนีุส้่งผล

ให้อัตราการครองเตียงโดยรวมเพิ่มขึน้จาก 60% ในไตรมาส 

2/2564 เป็น 69% ในไตรมาส 2/2565 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหัก

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

(“EBITDA”) จ านวน 5,120 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 39% จากไตรมาส 

2/2564 อัตราก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) เพิ่มขึน้จาก 

21.2% ในไตรมาส 2/2564 เป็น 23.3% ในไตรมาส 2/2565 และ

มีก าไรสุทธิ จ านวน 2,664 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 83% จากไตรมาส 

2/2564 จากการเติบโตท่ีดีของรายได ้และการควบคมุค่าใชจ้่าย  

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน ปี 2565 

ส าหรบังวด 6 เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 รายไดจ้าก

การด าเนินงานรวมมีจ านวน 45,140 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 34% 

จากครึ่งปีแรกของปี 2564 โดยมีการเติบโตท่ีดีจากรายได้ท่ี

เกี่ยวเน่ืองกับ COVID-19 และรายไดค้่ารกัษาพยาบาลท่ีไม่รวม 

COVID-19 จากทั้งผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งผลให้

อัตราการครองเตียงสูงขึน้จาก 53% ในครึ่งปีแรกของปี 2564 

เป็น 75% ในครึง่ปีแรกของปี 2565 

บริษัทและบริษัทย่อยมี  EBITDA จ านวน 11,293 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 57% จากครึง่ปีแรกของปี 2564 และมี EBITDA Margin 

เพิ่มขึน้จาก 21.4% ในครึ่งปีแรกของปี  2564 เป็น 25.0%  ใน

ครึง่ปีแรกของปี 2565  

บริษัทและบริษัทย่อยมี  ก าไรสุทธิจ านวน  6,107 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 119% จากครึง่ปีแรกของปี 2564  

สรุปเหตุการณท์ี่ส าคัญในไตรมาส 2/2565 

1) โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence 

เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท มีมติ

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
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ) และ Silver Wellness 

(ศนูยด์แูลสขุภาพเชิงป้องกนั) โดยมีระยะเวลาก่อสรา้ง 6.5 

ปี ทัง้นีก้ารเช่าท่ีดินและการก่อสรา้งมีงบประมาณลงทนุเป็น

มลูค่ารวมประมาณ 23,545 ลา้นบาท มีระยะเวลาการเช่า

ท่ีดิน 30 ปี และต่อสญัญาเช่าอีก 30 ปี แหล่งเงินทุนท่ีใชม้า

จากกระแสเงินสดภายในของบริษัท การกู้ยืมจากสถาบัน

การเงินและ/หรอื การออกหุน้กู ้ 
 

2) แผนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อเพิกถอนหลกัทรพัย์

ของบรษัิท สมติิเวช จ ากดั (มหาชน) (“SVH”) จากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

วนัท่ี 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้

บริษัท ซึ่งถือหุ้น SVH 95.76% ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ

จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยส์่วนท่ีเหลือ

ทั้งหมดของ SVH ในราคา 480 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า

ประมาณ 2,033.26 ลา้นบาท เพื่อเพิกถอน SVH จากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน เน่ืองจากการกระจายการถือหุน้ของผู้

ถือหุ้น  รายย่อย (Free Float) ของ SVH ท่ี ไม่ เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การด ารงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์ 
 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม 

ส าหรับไตรมาส 2/2565 

รายได้จากการด าเนินงาน  

(ลา้นบาท) ไตรมาส 
2/2565 

ไตรมาส 
2/2564 

YoY QoQ 

 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 20,976 16,443 28% (5)% 

รายไดจ้  าหน่ายสินคา้ 796 720 11% (3)% 

รายไดอ่ื้น 209 234 (11)% 21% 

รายได้จากการ  
ด าเนินงานรวม 21,981 17,397 26% (5)% 
หมายเหต ุ: QoQ หมายถงึ การเปลีย่นแปลงจากไตรมาส 1/2565 

รายได้จากการด าเนินงานเม่ือเทยีบกับไตรมาส 2/2564 (YoY) 

ในไตรมาส2/2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ

ด าเนินงานรวมจ านวน 21,981 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,584 ล้าน

บาท หรอื 26% จากไตรมาส 2/2564 ส่วนใหญ่เกิดจาก 

 รายไดค้่ารกัษาพยาบาล จ านวน 20,976 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

4,533 ลา้นบาท หรอื 28% จากไตรมาส 2/2564 สาเหตหุลกั

มาจากการเติบโตของรายไดผู้ป่้วยชาวไทย 18% จากการฟ้ืน

ตัวของรายไดท่ี้ไม่เกี่ยวกับ COVID-19 และการเพิ่มขึน้ของ

รา ย ได้ ท่ี เกี่ ย ว กั บ  COVID-19 ขณ ะ ท่ี ร า ย ได้ ผู้ ป่ ว ย

ชาวต่างชาติมีการเติบโต 69% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้

ของรายไดข้อง Fly-in Patient โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของผูป่้วย

ตะวันออกกลาง 388% ผูป่้วยจากออสเตรเลีย 175% และ

ผู้ ป่ วยจาก  CLMV (ประ เทศกัมพู ชา  ลาว พม่ า  และ

เวียดนาม) 120% จากไตรมาส 2/2564 ด้วยเหตุนี ้ท าให้

สดัส่วนรายไดข้องผูป่้วยไทยต่อผูป่้วยต่างชาติเปลี่ยนแปลง

จาก 81% ต่อ 19% ในไตรมาส 2/2564 เป็น 76% ต่อ 24% 

ในไตรมาส 2/2565 
 

สัดส่วนรายไดท่ี้เกี่ยวเน่ืองกับ COVID-19 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย

จาก 11% ในไตรมาส 2/2564 เป็น 12% ของรายได้ค่ า

รักษาพยาบาล ในไตรมาส 2/2565 หากไม่รวมรายได้

ดังกล่าวรายไดค้่ารักษาพยาบาลท่ีไม่เกี่ยวกับ COVID-19 

จะเพิ่มขึน้ 25% จากไตรมาส 2/2564 
 

นอกจากนี ้รายไดจ้ากผู้ป่วยนอกเติบโต 34% ส่วนรายได้

จากผู้ป่วยในเติบโต  22% จากไตรมาส 2/2564 ส่งผลให้

อัตราการครองเตียงเพิ่มขึน้จาก 60% ในไตรมาส 2/2564 

เป็ น  69% ใน ไต รม าส  2/2565 (ไม่ รวม  Hospitel แล ะ

โรงพยาบาลสนาม) โดยเป็นอัตราการครองเตียงของกลุ่ม
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ผูป่้วยท่ีไม่เกี่ยวกับ COVID-19 เท่ากับ 71% และอัตราการ

ครองเตียงของผูป่้วย COVID-19 เท่ากบั 64% 

รายได้คา่รักษาพยาบาล  
ไตรมาส 2/2565 

เปล่ียน 
แปลง 
(YoY) 

สัดส่วน
ของรายได ้

การเตบิโตของรายได้ 
ค่ารักษาพยาบาล 

28% 100% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 ผูป่้วยชาวไทย 18% 76% 
 ผูป่้วยชาวตา่งประเทศ 69% 24% 

แบ่งตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ 
 กรุงเทพและปรมิณฑล 29% 58% 
 นอกกรุงเทพและปรมิณฑล 26% 42% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
ผูป่้วยนอก 34% 48% 
ผูป่้วยใน 22% 52% 

 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ จ านวน 796 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

11% จากไตรมาส 2/2564 

 รายได้อื่น จ านวน 209 ล้านบาท ลดลง 11% จากไตรมาส 

2/2564  เน่ืองจากโรงแรม  Mövenpick BDMS Wellness 

Resort Bangkok ปิดปรบัปรุง ตัง้แต่เดือน มกราคม 2565 

รายได้จากการด าเนินงานเม่ือเทยีบกับไตรมาส 1/2565 (QOQ) 

ในไตรมาส 2/2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ

ด าเนินงานรวมลดลงจ านวน 1,178 ล้านบาท หรือลดลง 5% 

จากไตรมาส 1/2565 เป็นผลหลักมาจากการลดลงของรายได้ท่ี

เกี่ ยวเน่ืองกับ COVID-19  36% ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ค่า

รกัษาพยาบาล COVID-19 ลดลงจาก 18% ในไตรมาส 1/2565 

เป็น 12% ในไตรมาส 2/2565  

 

ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงาน  

(ลา้นบาท) ไตรมาส 
2/2565 

ไตรมาส 
2/2564 

YoY QoQ 

 

คา่รกัษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 14,147 11,762 20% (2)% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 4,200 3,539 19% 4% 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
และค่าเสื่อมราคารวม 18,347 15,301 20% (1)% 

ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงานเม่ือเทยีบกับไตรมาส 2/2564 (YoY) 

ในไตรมาส 2/2565 บริษัทและบริษัทย่อยรายงานค่าใชจ้่ายใน

การด าเนินงานและค่าเสื่อมราคาจ านวน 18,347 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้  3,046 ล้านบาท หรือ  20% จากไตรมาส 2/2564 ซึ่ง

เพิ่ มขึ ้น ในอัตราท่ีต ่ ากว่าการเพิ่ มขึ ้นของรายได้จากการ

ด าเนินงานรวม เนื่องจากการควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง 

ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงานเม่ือเทยีบกับไตรมาส 1/2565 (QoQ) 

ไตรมาส 2/2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานและค่าเสื่อมราคาลดลง 1% จากไตรมาส 1/2565 ซึ่ง

ลดลงในอตัราท่ีต ่ากว่าการลดลงของรายไดจ้ากการด าเนินงาน

รวม เน่ืองจาก ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 4% จากไตรมาส 

1/2565 จากค่ าใช้จ่ ายการตลาด  ค่ าซ่อมบ า รุง  และค่ า

สาธารณปูโภคที่เพิ่มขึน้  

รายการอื่นๆ 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลงเป็น 151 ลา้นบาท หรือลดลง 

20% ในไตรมาส 2/2565 จากการไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ครบก าหนด 

จ านวน 2,500 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2565 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล จ านวน 695 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 

383 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2564 เนื่องจากเพิ่มขึน้ของก าไร

ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 
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วิเคราะหค์วามสามารถในการท าก าไร 
(ลา้นบาท) ไตรมาส  

2/2565 

ไตรมาส    

2/2564 

เปลี่ยน 
แปลง 

EBITDA  5,120 3,681 39% 

อตัราก าไร EBITDA  23.3% 21.2%  

EBIT  3,665 2,139 71% 

อตัราก าไร EBIT  16.7% 12.3%  

ก าไรสทุธิ  2,664 1,452 83% 

อตัราก าไรสทุธิ  12.1% 8.3%  

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.17 0.09 83% 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่   
ถว่งน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 15,892 15,892  
หมายเหต ุ
EBITDA = รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม – รายจ่ายจากการด าเนินงานรวม  
(ไม่รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) 
อตัราก าไรค านวณจากฐานรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

บรษัิทและบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 5,120 ลา้นบาท ในไตร

มาส  2/2565 ห รือ เพิ่ ม ขึ ้น  39% ส่ งผล ให้  EBITDA Margin 

เพิ่มขึน้จาก 21.2% ในไตรมาส 2/2564 เป็น 23.3% ในไตรมาส 

2/2565 เป็นผลมาจากการเติบโตท่ีดีของรายได้ การควบคุม

ค่าใช้จ่าย และอัตราการครองเตียงท่ีสูงขึน้  ซึ่งท าให้เกิดการ

ประหยดัต่อขนาด 

ก าไรสุทธิจ านวน 2,664 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 83% จากไตรมาส 

2/2564 ส่งผลใหอ้ัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึน้เป็น 12.1% ในไตรมาส 

2/2565 และก าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.17 บาทต่อหุน้  

 

 

 

 

ส าหรับ 6 เดอืนแรกของปี 2565 

รายได้จากการด าเนินงาน 

(ล้านบาท) 6 เดอืน 

2565 

6 เดอืน

2564 

เปลี่ยน 

แปลง 

รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 43,141 31,754 36% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ 1,617 1,436 13% 

รายไดอ่ื้น  382 488 (22)% 

รายได้จากการด าเนินงานรวม 45,140 33,678 34% 

ในครึ่งปีแรกของปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานรวมจ านวน 45,140 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 11,462 ลา้น

บาท หรอื 34% จากครึง่ปีแรกของปี 2564 เนื่องจาก 

 รายไดค้่ารกัษาพยาบาล จ านวน 43,141 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

11,387 ล้านบาท หรือ 36% จากครึ่งปีแรกของปี 2564 มี 

สาเหตหุลกัมาจากการเติบโตของรายไดผู้ป่้วยชาวไทย 28%  

จากทัง้รายไดท่ี้เกี่ยวกบั COVID-19 และรายไดท่ี้ไม่เกี่ยวกับ 

COVID-19  ขณะท่ีผูป่้วยชาวต่างชาติมีการเติบโต 69% จาก

ครึ่งปีแรกของปี 2564 โดยมีการเพิ่มขึ ้นหลักจากผู้ป่วย 

ตะวันออกกลาง  326% และผู้ป่วยในกลุ่ม  CLMV 91% 

ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของผู้ป่วยชาวไทยต่อต่างชาติ

เปลี่ยนแปลงจากท่ี 82% ต่อ 18% ในครึ่งปีแรกของปี 2564 

เป็น 77% ต่อ 23% ในครึง่ปีแรกของปี 2565 
 

สัดส่วนรายได้ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ COVID-19 เพิ่มขึน้จาก 7% 

ใน ค รึ่ ง ปี แ รก ขอ ง ปี  2564 เ ป็ น  15% ขอ งราย ได้ ค่ า

รกัษาพยาบาลในครึ่งปีแรกของปี 2565 หากไม่รวมรายได้

ดังกล่าวรายไดค้่ารักษาพยาบาลท่ีไม่เกี่ยวกับ COVID-19 

จะเพิ่มขึน้ 24% จากครึง่ปีแรกของปี 2564 
 

ทั้งนี ้ รายได้ค่ารักษาพยาบาลมีการเติบโตท่ีดีจากทั้ง

โรงพยาบาลเครือ ข่ายในกรุงเทพและปริมณฑลและ
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โรงพยาบาลเครอืข่ายนอกกรุงเทพและปรมิณฑล โดยเติบโต 

37% และ 35% จากครึง่ปีแรกของปี 2564 ตามล าดบั 
 

อัตราการครองเตียงเพิ่มขึน้จาก 53% ในครึ่งปีแรกของปี 

2564 เป็น 75% ในครึง่ปีแรกของปี 2565 

รายได้คา่รักษาพยาบาล  
คร่ึงปีแรกของปี 2565 

เปล่ียน 
แปลง  
(yoy) 

สัดส่วน
ของรายได ้

การเตบิโตของรายได้ 
ค่ารักษาพยาบาล 

34% 100% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 ผูป่้วยชาวไทย 28% 77% 
 ผูป่้วยชาวตา่งประเทศ 69% 23% 

แบ่งตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ 

 กรุงเทพและปรมิณฑล 37% 58% 

 นอกกรุงเทพและปรมิณฑล 35% 42% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
ผูป่้วยนอก 32% 46% 
ผูป่้วยใน 37% 54% 

 

 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและอาหาร จ านวน 1,617 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 13% จากครึง่ปีแรกของปี 2564  

 รายไดอ้ื่นจ านวน 382 ลา้นบาท ลดลง 22% จากครึ่งปีแรก

ของปี 2564 เนื่องจากโรงแรม Mövenpick BDMS Wellness 

Resort Bangkok ปิดปรบัปรุงตัง้แต่เดือนมกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงาน 

(ล้านบาท) 6 เดอืน 

2565 

6 เดอืน 

2564 

เปลี่ยน 

แปลง 

ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 28,598 22,812 25% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  8,225 6,823 21% 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและ

ค่าเสื่อมราคารวม 36,823 29,635 24% 
 

ในครึ่งปีแรกของปี 2565 บริษัทและบรษัิทย่อยรายงานค่าใชจ้่าย

ในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคา จ านวน 36,823 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ 7,188 ลา้นบาท หรอื 24% จากครึง่ปีแรกของปี 2564 ซึ่ง

เพิ่ มขึ ้น ในอัตราท่ีต ่ ากว่าการเพิ่ มขึ ้นของรายได้จากการ

ด าเนินงานรวม เน่ืองจากการควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง  

รายการอื่นๆ 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเป็น 309 ลา้นบาท หรือลดลง 

19% จากครึ่งปีแรกของปี 2564 จากการไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ครบ

ก าหนดในไตรมาส 1/2565 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล จ านวน 1,598  ลา้นบาทเพิ่มขึน้จาก 

713 ลา้นบาทในครึ่งปีแรกของปี 2564 จากเพิ่มขึน้ของก าไร

ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 
 

วิเคราะหค์วามสามารถในการท าก าไร 
(ลา้นบาท) 6 เดอืน 

2565 

6 เดอืน

2564 

เปลี่ยน 
แปลง 

EBITDA 11,293 7,208 57% 

อตัราก าไร EBITDA  25.0% 21.4%  

EBIT  8,370 4,102 104% 

อตัราก าไร EBIT  18.5% 12.2%  
หมายเหต ุ
EBITDA             = รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม – รายจา่ยจากการด าเนิน 
                             งานรวม (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) 
อตัราก าไรค านวณจากฐานรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
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วิเคราะหค์วามสามารถในการท าก าไร 
(ลา้นบาท) 6 เดอืน 

2565 

6 เดอืน

2564 

เปลี่ยน 
แปลง 

ก าไรสทุธิ  6,107 2,791 119% 

อตัราก าไรสทุธิ  13.5% 8.3%  

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.38 0.18 119% 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ 
ถว่งน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 15,892 15,892  
หมายเหต ุ
อตัราก าไรค านวณจากฐานรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 11,293 ลา้นบาท ใน

ครึ่งปีแรกของปี 2565 หรือเพิ่ มขึ ้น  57% ส่ งผลให้ EBITDA 

Margin ขึน้จาก 21.4% ในครึง่ปีแรกของปี 2564 เป็น 25.0% ใน

ครึง่ปีแรกของปี 2565   

ก าไรสทุธิจ านวน 6,107 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 119% จากครึ่งปีแรก

ของปี 2564 ส่งผลใหอ้ตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็น 13.5% ในครึง่ปี

แรกของปี 2565  และก าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.38 บาทต่อหุน้  

สินทรัพย ์

(ลา้นบาท) มิ.ย. 65 ธ.ค. 64 เปลี่ยน 

แปลง 

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 13,879 10,934 27% 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 11,453 9,131 25% 

สินคา้คงเหลือ 1,931 2,005 (4)% 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 79,190 79,689 (1)% 

คา่ความนิยม 17,539 17,539 0% 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 2,745 2,862 (4)% 

สินทรพัยอ่ื์นๆ 7,044 6,294 12% 

รวมสินทรัพย ์ 133,780 128,454 4% 

 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม 133,780 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ 4% จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จากการเพิ่มขึน้ของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้

อื่นเป็นหลกั 

บริษัทมีค่าความนิยม จ านวน 17,539 ลา้นบาท ไม่เปลี่ยนแปลง

จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยค่านิยมส่วนใหญ่เกิดจาก

การรวมกิจการ ทั้งนีบ้ริษัทไดม้ีการทดสอบการดอ้ยค่าของค่า

ความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามท่ีมีข้อบ่งชีข้องการด้อยค่า

เกิดขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าค่าความนิยม

ดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 

ส าหรับสินทรัพย์อื่ นๆ จ านวน  7,044 ล้านบาท ส่วนใหญ่

ประกอบดว้ย สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น ไดแ้ก่ เงินลงทนุ

ในเงินฝากประจ าและกองทุนรวม จ านวน 2,752 ล้านบาท 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์จ านวน 1,446 

ลา้นบาท และเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม จ านวน 937 ลา้นบาท   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ 

(ลา้นบาท) มิ.ย. 65 ธ.ค. 64 เปล่ียน 

แปลง 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 3,000 - n.a. 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 4,869 5,035 (3)% 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 6,648 4,627 44% 

หุน้กู ้*  12,097 14,596 (17)% 

เงินกูร้ะยะยาว * 1,000 1,000 0% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า * 3,087 3,157 (2)% 

หนีส้ินอื่นๆ 12,117 12,274 (1)% 

รวมหนีสิ้น 42,817 40,689 5% 

* รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ 

(ลา้นบาท) มิ.ย. 65 ธ.ค. 64 เปล่ียน 

แปลง 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท 86,909 83,845 4% 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคมุ 

4,053 3,920 3% 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 90,962 87,765 4% 

หนีส้ินรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

จ านวน 42,817 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5% จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน จ านวน 3,000 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทและบรษัิทย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2565 จ านวน 90,962 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% จาก ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 

การบริหารสภาพคล่องและเงนิทุน 

กระแสเงนิสด  

(ลา้นบาท) 6 เดือน

2565 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 9,529 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (3,401) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (3,183) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 2,945 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 10,934 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวด 13,879 
 

ส าหรบั 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 บรษัิทและบรษัิท

ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิจ านวน 

2,945 ลา้นบาท โดยบริษัทและบรษัิทย่อยมีเงินสดสทุธิยกมา ณ 

วนัตน้งวด จ านวน 10,934 ลา้นบาท เป็นผลใหเ้งินสดสทุธิปลาย

งวดคงเหลือเท่ากบั 13,879 ลา้นบาท รายละเอียดกระแสเงินสด

แต่ละกิจกรรม มีดงันี ้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 9,529 ลา้นบาท 

ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรในครึง่ปีแรกของปี 2565 

ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 3,401 ลา้น

บาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

จ านวน 2,113 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและขยายโรงพยาบาล

เครือข่าย และการลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 

จ านวน 1,044 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 3,183 ลา้นบาท 

ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล จ านวน 3,177 ล้านบาท 

และการจ่ายเงินเพื่อไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนด จ านวน 2,500 

ลา้นบาท สุทธิดว้ยการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน จ านวน 3,000 ลา้นบาท  

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อัตราผลตอบแทน (%) 
6 เดอืน
2565 

6 เดอืน
2564 

ผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ 8.7 5.4 

ผลตอบแทนผูถื้อหุน้  13.3 8.6 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)   
อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.3 1.5 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ 1.1 1.3 

การบริหารสินทรัพยแ์ละหนี้สิน (วัน)   

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย  39.4 38.1 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  11.8 13.9 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย  29.6 30.7 
หมายเหต ุ

- การบรหิารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ค  านวณจาก 360 วนั 
- หนีส้ิน หมายถึงหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ 
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อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

วเิคราะหอั์ตราส่วนหนีส้ิน (เท่า) 
6 เดอืน
2565 

6 เดอืน
2564 

ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 33.0 18.3 

ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั 
(DSCR) 2.4 5.3 

หนีส้ินท่ีครบภายใน 1 ปี ตอ่หนีส้ิน (%) 46.4 14.6 
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินตอ่หนีส้ิน (%) 20.8 5.3 

หนีส้ินตอ่ EBITDA 0.9 1.3 
หนีส้ินสุทธิตอ่ EBITDA 0.2 0.6 

วเิคราะหอั์ตราส่วนหนีส้ินต่อทุน (เท่า) มิ.ย. 65 ธ.ค. 64 

หนีส้ินรวมตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.5 0.5 

หนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้  0.2 0.2 

หนีส้ินสุทธิตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.1 0.1 
หมายเหต ุ

- หนีส้ิน หมายถึงหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์และอัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ 

เพิ่มขึน้จากครึง่ปีแรกของปี 2564 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ

ก าไรจากการด าเนินงานในครึง่ปีแรกของปี 2565 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วลดลง

จากครึ่งปีแรกของปี 2564 เน่ืองจากหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ใน

อตัราท่ีสงูกว่าการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียน เป็นผลมาจาก

การเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ค่าใชจ้่าย

คา้งจ่าย และหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเพิ่มขึน้จาก 38.1 วัน ในครึ่งปีแรกของปี 

2564 เป็น 39.4 วัน ในครึ่งปีแรกของปี 2565 ทั้งนี ้บริษัทและ

บริษัทย่อยมีนโยบายการใหส้ินเชื่อการคา้และพิจารณาวงเงิน

เครดิตตามความเหมาะสมของคู่สัญญาในแต่ละโรงพยาบาล 

โดยมีการก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า ส าหรับ

คู่สัญญาในประเทศประมาณ  30 - 60 วัน  ส่วนคู่ สัญญา

ต่างประเทศประมาณ 30 - 90 วนั นอกจากนีจ้ะมีการวิเคราะห์

ทบทวนเครดิตปีละครัง้ เพื่อเป็นการบรหิารความเสี่ยงทางในการ

รบัช าระหนี ้

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ยลดลงจาก 13.9 วนั ในครึง่ปีแรกของปี 

2564 เป็น 11.8 วนั ในครึง่ปีแรกของปี 2565 ทัง้นีส้ินคา้คงเหลือ

ส่วนใหญ่เป็นยาและเวชภณัฑ ์โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีแผน

บริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและมีการควบคุม

ภายในท่ีดี มีการตรวจนบัสินคา้คงเหลืออย่างนอ้ยปีละครัง้ โดย

พิจารณาตัง้ค่าเผื่อการปรบัลดราคาทนุ ส าหรบัสินคา้คงเหลือท่ีมี

วันหมดอายุ สินคา้คงเหลือท่ีมีการเคลื่อนไหวนอ้ย หรือสินคา้

เสื่อมสภาพ เพื่อใหเ้ป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะไดร้บั 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ยลดลงจาก 30.7 วนั ในครึ่งปีแรกของปี 

2564 เป็น 29.6 วนั ในครึ่งปีแรกของปี 2565 เน่ืองจากการจ่าย

ช าระหนีข้องบรษัิท 

วิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สิน อัตราความสามารถในการช าระ

ดอกเบีย้เพิ่มขึน้จาก 18.3 เท่า ในครึ่งปีแรกของปี 2564 เป็น 

33.0 เท่า ในครึ่งปีแรกของปี 2565 จากผลประกอบการท่ีดี 

อย่างไรก็ตามอัตราความสามารถในการช าระภาระผูกพัน 

(DSCR) ลดลงจาก 5.3 เท่าในครึ่งปีแรกของปี 2564 เป็น 2.4 

เท่าในครึ่งปีแรกของปี 2565 เนื่องจากหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ท่ี

ครบก าหนดภายใน 1 ปี (Current portion of interest bearing 

debt) ท่ีเพิ่มขึน้  

ส่วนอัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อ EBITDA (Net 

interest bearing debt to EBITDA) ลดลงจาก 0.6 เท่า ในครึง่ปี

แรกของปี 2564  เป็น 0.2 เท่า ในครึง่ปีแรกของปี 2565 จากการ

ลดลงของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิ (จากการเพิ่มขึน้ของเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด) และการเพิ่มขึน้ของ EBITDA 

ในครึง่ปีแรกของปี 2565 
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วิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน บริษัทและบริษัทย่อยมี

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Interest 

bearing debt to equity) และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้

สทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Net interest bearing debt to equity) 

ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไม่

เปลี่ยนแปลง ที่ 0.2 เท่า และ 0.1 เท่า ตามล าดบั  

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมั่นใจว่า บริษัทมีสภาพคล่องท่ี

เพียงพอ มีความสามารถในการช าระหนี ้และสามารถรบัมือต่อ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้จากนโยบายการจัดการและ

ควบคมุโครงสรา้งทางการเงินท่ีรดักมุ 

 

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


