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วันที่ 14 พฤศจกิายน 2565                                        บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 
 

ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

บทวิเคราะหส์ าหรับผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 2565 

(ล้านบาท) ไตรมาส 3/2565 9 เดอืน ปี 2565 

 จ านวน เปลี่ยน 
แปลง  
(YoY) 

จ านวน เปลี่ยน 
แปลง  
(YoY) 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 23,985 19% 69,125 28% 

EBITDA 5,999 17% 17,293 40% 

ก าไรสทุธิ 3,386 35% 9,493 79% 

หมายเหตุ : YoY หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 3/2564 และ 9 เดือน   
ปี 2564 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2565 

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

บริษัทย่อย มีรายได้จากการด าเนินงานรวม 23,985 ลา้นบาท 

เติบโต 19% จากไตรมาส 3/2564 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้

ของรายได้จากผู้ป่วยทั้งชาวไทย 10% และชาวต่างชาติ 74% 

ทั้งนี ้การเติบโตหลักเกิดจากการฟ้ืนตัวของนักท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ (Fly-in Patient) และการกลับมารักษาพยาบาลของ

ผูป่้วยชาวไทยท่ีไม่เกี่ยวกบั COVID-19 ดว้ยเหตนีุส้่งผลใหอ้ตัรา

การครองเตียงโดยรวมเพิ่มขึน้จาก 71% ในไตรมาส 3/2564 เป็น 

76% ในไตรมาส 3/2565 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหัก

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

(“EBITDA”) จ านวน 5,999 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 17% จากไตรมาส 

3/2564 อัตราก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) ในไตรมาส 

3/2565 ใกลเ้คียงกบัไตรมาส 3/2564 ท่ี 25.0% และมีก าไรสทุธิ 

จ านวน 3,386 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 35% จากไตรมาส 3/2564 จาก

การเติบโตท่ีดีของรายได ้ประกอบกับอัตราการครองเตียงท่ีสูง 

ท าใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด 

ผลการด าเนินงาน 9 เดือน ปี 2565 

ส าหรบังวด 9 เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 รายไดจ้าก

การด าเนินงานรวมมีจ านวน 69,125 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 28% 

จาก 9 เดือนแรกของปี 2564 โดยมีการเติบโตท่ีดีจากรายได้ท่ี

เกี่ยวเน่ืองกับ COVID-19 และรายไดค้่ารกัษาพยาบาลท่ีไม่รวม 

COVID-19 จากทั้งผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งผลให้

อตัราการครองเตียงสงูขึน้จาก 57% ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 

เป็น 75% ใน 9 เดือนแรกของปี 2565 

บริษัทและบริษัทย่อยมี  EBITDA จ านวน 17,293 ล้านบาท 

เพิ่ มขึ ้น  40% จาก 9 เดือนแรกของปี 2564 และมี  EBITDA 

Margin เพิ่มขึน้จาก 22.9% ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็น 

25.0%  ใน 9 เดือนแรกของปี 2565  

บริษัทและบริษัทย่อยมี  ก าไรสุทธิจ านวน  9,493 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 79% จาก 9 เดือนแรกของปี 2564  
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สรุปเหตุการณท์ี่ส าคัญในไตรมาส 3/2565 

1) BDMS ไดร้บัการปรบัเพิ่มอนัดบัเครดิตจากทรสิเรทติง้ (TRIS 

Rating) เป็นระดบั “AA+” ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดิต 

“Stable” 

TRIS Rating เพิ่มอนัดบัเครดิตองคก์รและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีหลกัประกนัของ BDMS เป็น ระดบั “AA+” จาก “AA” 
ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” หรอื “คงท่ี” โดยอนัดบั
เครดิตท่ีเพิ่มขึน้สะทอ้นถงึผลการด าเนินงานของบรษัิทท่ี
ดีกว่าคาด โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการฟ้ืนตวัท่ีแข็งแกรง่
ของผูป่้วยชาวต่างชาติ ตลอดจนประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานท่ีดีขึน้ และการใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยท่ี์เพิ่ม
สงูขึน้ นอกจากนี ้อนัดบัเครดิตยงัพิจารณาถงึฐานะทาง
การเงินท่ีแข็งแกร่งมากและสภาพคล่องท่ีมากพอของบรษัิท 
 

2) การเปิดใหบ้รกิารของ บรษัิท เอ็นเฮลท ์โนโวยีน จีโนมิกส ์

จ ากดั (NNG) 

NNG เป็นศนูยบ์รกิารเอกชนชัน้น าของประเทศไทยท่ีตรวจ

วิเคราะหท์างการแพทยแ์ละการรกัษาแบบจีโนมิกส ์โดยได้

เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัท่ี 2 กนัยายน 2565 NNG จดัตัง้โดย

บรษัิท เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซสิเท็ม จ ากดั (N Health) ซึง่เป็น

บรษัิทในเครอืของ BDMS ใหบ้รกิารดา้นการตรวจวิเคราะห์

ทางหอ้งปฏิบตัิการชัน้น าระดบัภมูภิาคอาเซยีน รว่มกบั 

Novogene AIT Genomics Singapore Pte. Ltd ซึง่เป็น

บรษัิทชัน้น าดา้นนวตักรรมพนัธุศ์าสตร ์ทัง้นี ้NNG ใช้

เทคโนโลยีจีโนมิกสข์ัน้สงูภายใตค้วามรว่มมือกบัสถาบนัชัน้

น าระดบัโลก มุ่งมั่นใหบ้รกิารตรวจทางดา้นพนัธุศ์าสตรท่ี์

ครอบคลมุทกุมิติการดแูลสขุภาพ ไดแ้ก่ การปอ้งการ วินิจฉยั 

และการรกัษาเฉพาะบคุคล การรว่มมือและใหบ้รกิาร

ดงักล่าวมีจดุมุ่งหมายช่วยยกระดบัขีดความสามารถทาง

การแพทยจ์ีโนมิกสไ์ทย ลดความลา่ชา้ และลดภาระ

ค่าใชจ้่ายใหก้บัผูร้บับรกิารทัง้ชาวไทยและต่างชาติ 
 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม 

ส าหรับไตรมาส 3/2565 

รายได้จากการด าเนินงาน  

(ลา้นบาท) ไตรมาส 
3/2565 

ไตรมาส 
3/2564 

YoY QoQ 

 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 22,825 18,873 21% 9% 

รายไดจ้  าหน่ายสินคา้ 875 791 11% 10% 

รายไดอ่ื้น 285 493 (42)% 37% 

รายได้จากการ  
ด าเนินงานรวม 23,985 20,158 19% 9% 
หมายเหต ุ: QoQ หมายถงึ การเปลีย่นแปลงจากไตรมาส 2/2565 

รายได้จากการด าเนินงานเม่ือเทยีบกับไตรมาส 3/2565 (YoY) 

ในไตรมาส  3/2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ

ด าเนินงานรวมจ านวน 23,985 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,827 ล้าน

บาท หรอื 19% จากไตรมาส 3/2564 ส่วนใหญ่เกิดจาก 

• รายไดค้่ารกัษาพยาบาล จ านวน 22,825 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

3,952 ล้านบาท หรือ 21% จากไตรมาส 3/2564 จากการ

เพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากผูป่้วยชาวไทย 10% และชาวต่างชาติ 

74% ดว้ยเหตุนีท้  าใหส้ัดส่วนรายไดข้องผูป่้วยไทยต่อผูป่้วย

ต่างชาติเปลี่ยนแปลงจาก 83% ต่อ 17% ในไตรมาส 3/2564 

เป็น 76% ต่อ 24% ในไตรมาส 3/2565 

o รายได้ผู้ ป่ วยชาวไทย : การเติบโตมาจากการ

รกัษาพยาบาลผูป่้วยท่ีไม่เกี่ยวกบั COVID-19 และโรค

ระบาดตามฤดูกาล ส่งผลให้รายได้ของผู้ป่วยท่ีไ ม่

เกี่ยวกับ COVID-19 รวมเพิ่มขึน้ 47% จากไตรมาส 

3/2564 ซึ่งช่วยชดเชยรายไดเ้กี่ยวเนื่องกบั COVID-19 

ท่ีลดลง 58% สอดรับการฟ้ืนตัวของสถานการณ ์
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COVID-19 ในปัจจุบนั โดยสัดส่วนรายไดท่ี้เกี่ยวเน่ือง

กับ COVID-19 ลดลง จาก 25% ในไตรมาส 3/2564 

เป็น 9% ของรายได้ค่ารักษาพยาบาล ในไตรมาส 

3/2565  

o รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติ: การเติบโตหลักมาจาก

การฟ้ืนตัวของรายได้ Fly-in Patient จากผู้ป่วยกลุ่ม 

CLMV (ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) 

กลุ่มตะวันออกกลาง  และผู้ป่วยจากบังคลาเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีศนูยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์

(Center of Excellence) 
 

นอกจากนี ้รายไดจ้ากผูป่้วยนอกเติบโต 40% จากไตรมาส 

3/2564 เป็นผลมาจากจ านวนผูป่้วยท่ีเพิ่มขึน้ทั้งคนไทยและ

ต่างชาติ ส่วนรายไดจ้ากผูป่้วยในเติบโตเล็กนอ้ย 5% จาก

ไตรมาส 3/2564 เน่ืองจากผลกระทบจากการลดลงของ

ผูป่้วยคนไทยท่ีเขา้รกัษาในโรงพยาบาลดว้ยโรค COVID-19 

แมจ้ านวนผูป่้วยในท่ีเป็นชาวต่างชาติเพิ่มขึน้อย่างมากใน

ไตรมาสนี ้ 

อัตราการครองเตียงโดยรวมยังคงเพิ่มขึน้จาก 71% ในไตร

มาส 3/2564 เป็น 76% ในไตรมาส 3/2565 ส่วนหนึ่งเป็นผล

มาจากการบรหิารจดัการเตียง ใหเ้หมาะสมตามสถานการณ ์

COVID-19 ท่ีดีขึน้ในประเทศ 

รายได้คา่รักษาพยาบาล  
ไตรมาส 3/2565 

เปล่ียน 
แปลง 
(YoY) 

สัดส่วน
ของรายได ้

การเตบิโตของรายได้ 
ค่ารักษาพยาบาล 

21% 100% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 ผูป่้วยชาวไทย 10% 76% 
 ผูป่้วยชาวตา่งประเทศ 74% 24% 

 

รายได้คา่รักษาพยาบาล  
ไตรมาส 3/2565 

เปล่ียน 
แปลง 
(YoY) 

สัดส่วน
ของรายได ้

แบ่งตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ 
 กรุงเทพและปรมิณฑล 20% 56% 
 นอกกรุงเทพและปรมิณฑล 22% 44% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
ผูป่้วยนอก 40% 47% 
ผูป่้วยใน 5% 53% 

 

• รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ จ านวน 875 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

11% จากไตรมาส 3/2564 

• รายได้อื่น จ านวน 285 ล้านบาท ลดลง 42% จากไตรมาส 

3/2564  เน่ืองจากโรงแรม  Mövenpick BDMS Wellness 

Resort Bangkok ปิดปรบัปรุง ตัง้แต่เดือน มกราคม 2565 

รายได้จากการด าเนินงานเม่ือเทยีบกับไตรมาส 2/2565 (QoQ) 

ในไตรมาส 3/2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ

ด าเนินงานรวมเพิ่มขึน้จ านวน 2,004 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 9% 

จากไตรมาส 2/2565 เป็นผลหลกัมาจากการฟ้ืนตวัของรายไดท่ี้

ไม่ เกี่ยวเน่ืองกับ COVID-19  14% ขณะท่ีรายได้ท่ี เกี่ยวกับ 

COVID-19 ลดลง 26% จากไตรมาส 2/2565 ส่งผลใหส้ัดส่วน

รายไดค้่ารกัษาพยาบาล COVID-19 ลดลงจาก 13% ในไตรมาส 

2/2565 เป็น 9% ในไตรมาส 3/2565  

ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงาน  

(ลา้นบาท) ไตรมาส 
3/2565 

ไตรมาส 
3/2564 

YoY QoQ 

 

ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาลและ
อ่ืน ๆ 14,979 13,125 14% 6% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 4,496 3,514 28% 7% 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
และค่าเสื่อมราคารวม 19,475 16,639 17% 6% 
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ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงานเม่ือเทยีบกับไตรมาส 3/2564 (YoY) 

ในไตรมาส 3/2565 บริษัทและบริษัทย่อยรายงานค่าใชจ้่ายใน

การด าเนินงานและค่าเสื่อมราคาจ านวน 19,475 ล้านบาท 

เพิ่ ม ขึ ้น  2,836 ล้านบาท  หรือ  17% จากไตรมาส  3/2564 

เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของค่าแพทย ์ตามการเติบโตของรายได ้

ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวกับพนักงานทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และ

บุคลากรสนับสนุน  ค่ าใช้จ่ ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ าย

สาธารณปูโภค และค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ 

ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงานเม่ือเทยีบกับไตรมาส 2/2565 (QoQ) 

ไตรมาส 3/2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้ 6% จากไตรมาส 2/2565 

โดยหลกัมาจากค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ 

รายการอื่นๆ 

• ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลงเป็น 154 ลา้นบาท หรือลดลง 

11% ในไตรมาส 3/2565 จากการไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ครบก าหนด 

รวมจ านวน 3,100 ลา้นบาท 

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล จ านวน 824 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 

645 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2564 เนื่องจากเพิ่มขึน้ของก าไร

ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

วิเคราะหค์วามสามารถในการท าก าไร 
(ลา้นบาท) ไตรมาส  

3/2565 

ไตรมาส    

3/2564 

เปลี่ยน 
แปลง 

EBITDA  5,999 5,118 17% 

อตัราก าไร EBITDA  25.0% 25.4%  

EBIT  4,545 3,535 29% 

อตัราก าไร EBIT  18.9% 17.5%  
หมายเหต ุ
EBITDA = รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม – รายจ่ายจากการด าเนินงานรวม  
(ไม่รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) 
อตัราก าไรค านวณจากฐานรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 

วิเคราะหค์วามสามารถในการท าก าไร 
(ลา้นบาท) ไตรมาส  

3/2565 

ไตรมาส    

3/2564 

เปลี่ยน 
แปลง 

ก าไรสทุธิ  3,386 2,509 35% 

อตัราก าไรสทุธิ  14.1% 12.4%  

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.21 0.16 35% 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่   
ถว่งน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 15,892 15,892  
อตัราก าไรค านวณจากฐานรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

บรษัิทและบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 5,999 ลา้นบาท ในไตร

มาส 3/2565 หรือเพิ่มขึน้ 17% อย่างไรก็ตาม EBITDA Margin 

ลดลงเล็กนอ้ยจาก 25.4% ในไตรมาส 3/2564 เป็น 25.0% ใน

ไตรมาส 3/2565 เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายต่างๆ ตาม

อตัราเงินเฟ้อที่สงูขึน้ 

ก าไรสุทธิจ านวน 3,386 ล้านบาท เติบโต 35% จากไตรมาส 

3/2564 เน่ืองจากรายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ ประกอบ

กับอัตราการครองเตียงท่ีสูงท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 

ส่งผลใหอ้ัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึน้จาก 12.4% ในไตรมาส 3/2564  

เป็น 14.1% ในไตรมาส 3/2565  

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม 

ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2565 

รายได้จากการด าเนินงาน 

(ล้านบาท) 9 เดอืน 

2565 

9 เดอืน

2564 

เปลี่ยน 

แปลง 

รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 65,966 50,628 30% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ 2,492 2,227 12% 

รายไดอ่ื้น  667 981 (32)% 

รายได้จากการด าเนินงานรวม 69,125 53,836 28% 
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ใน 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้าก

การด าเนินงานรวมจ านวน 69,125 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15,289 

ลา้นบาท หรอื 28% จาก 9 เดือนแรกของปี 2564 เนื่องจาก 

• รายไดค้่ารกัษาพยาบาล จ านวน 65,966 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

15,339 ลา้นบาท หรือ 30% จาก 9 เดือนแรกของปี 2564 มี 

สาเหตหุลกัมาจากการเติบโตของรายไดผู้ป่้วยชาวไทย 22% 

จากทัง้รายไดท่ี้เกี่ยวกบั COVID-19 และรายไดท่ี้ไม่เกี่ยวกับ 

COVID-19 ขณะท่ีผูป่้วยชาวต่างชาติมีการเติบโต 71% จาก 

9 เดือนแรกของปี 2564 โดยมีการเพิ่มขึน้หลกัจากผูป่้วยกลุม่ 

CLMV และผูป่้วยตะวันออกกลาง ส่งผลให้สัดส่วนรายได้

ของผูป่้วยชาวไทยต่อต่างชาติเปลี่ยนแปลงจากท่ี 82% ต่อ 

18% ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็น 77% ต่อ 23% ใน 9 

เดือนแรกของปี 2565 
 

รายไดท่ี้เกี่ยวเน่ืองกบั COVID-19 เติบโต 22% และรายไดท่ี้

ไม่เกี่ยวกับ COVID-19 เติบโต 32% จาก 9 เดือนแรกของปี 

2564 สัดส่วนรายได้ท่ี เกี่ ยวเน่ืองกับ  COVID-19 ลดลง

เล็กน้อยจาก 14% ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็น 13% 

ของรายไดค้่ารกัษาพยาบาลใน 9 เดือนแรกของปี 2565  
 

ทั้งนี ้ รายได้ค่ารักษาพยาบาลมีการเติบโตท่ีดีจากทั้ ง

โรงพยาบาลเครือ ข่ายในกรุงเทพและปริมณฑลและ

โรงพยาบาลเครอืข่ายนอกกรุงเทพและปรมิณฑล โดยเติบโต 

31% และ 30% จาก 9 เดือนแรกของปี 2564 ตามล าดบั 
 

อตัราการครองเตียงเพิ่มขึน้จาก 57% ใน 9 เดือนแรกของปี 

2564 เป็น 75% ใน 9 เดือนแรกของปี 2565 

 

 

 

 

รายได้คา่รักษาพยาบาล  
9 เดือนแรกของปี 2565 

เปล่ียน 
แปลง  
(yoy) 

สัดส่วน
ของรายได ้

การเตบิโตของรายได้ 
ค่ารักษาพยาบาล 

30% 100% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 ผูป่้วยชาวไทย 22% 77% 
 ผูป่้วยชาวตา่งประเทศ 71% 23% 

แบ่งตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ 

 กรุงเทพและปรมิณฑล 31% 57% 

 นอกกรุงเทพและปรมิณฑล 30% 43% 

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
ผูป่้วยนอก 34% 47% 
ผูป่้วยใน 24% 53% 

 

• รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและอาหาร จ านวน 2,492 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 12% จาก 9 เดือนแรกของปี 2564  

• รายไดอ้ื่นจ านวน 667 ล้านบาท ลดลง 32% จาก 9 เดือน

แรกของปี  2564 เน่ื อ งจากโรงแรม  Mövenpick BDMS 

Wellness Resort Bangkok ปิดปรบัปรุงตัง้แต่เดือนมกราคม 

2565 

ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงาน 

(ล้านบาท) 9 เดอืน 

2565 

9 เดอืน 

2564 

เปลี่ยน 

แปลง 

ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 43,577 35,937 21% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  12,721 10,337 23% 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและ

ค่าเสื่อมราคารวม 56,298 46,274 22% 
 

ใน 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยรายงาน

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและค่าเสื่อมราคา จ านวน 56,298 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10,024 ลา้นบาท หรือ 22% จาก 9 เดือนแรก
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ของปี  2564 เน่ืองจากการเพิ่ มขึ ้นของค่าแพทย์ ค่ายาและ

เวชภัณฑท์างการแพทยท่ี์เพิ่มขึน้ ตามการเติบโตของรายไดค้่า

รกัษาพยาบาล ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัพนกังาน 

รายการอื่นๆ 

• ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเป็น 463 ลา้นบาท หรือลดลง 

17% จาก 9 เดือนแรกของปี 2564 จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ี

ครบก าหนดใน 9 เดือนแรกของปี 2565 

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล จ านวน 2,422  ลา้นบาทเพิ่มขึน้จาก 

1,358 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2564 จากเพิ่มขึน้ของ

ก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 
 

วิเคราะหค์วามสามารถในการท าก าไร 
(ลา้นบาท) 9 เดอืน 

2565 

9 เดอืน

2564 

เปลี่ยน 
แปลง 

EBITDA 17,293 12,327 40% 

อตัราก าไร EBITDA  25.0% 22.9%  

EBIT  12,914 7,637 69% 

อตัราก าไร EBIT  18.7% 14.2%  

ก าไรสทุธิ  9,493 5,300 79% 

อตัราก าไรสทุธิ  13.7% 9.8%  

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.60 0.33 79% 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ 
ถว่งน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 15,892 15,892  
หมายเหต ุ
EBITDA             = รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม – รายจา่ยจากการด าเนิน 
                             งานรวม (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย) 
อตัราก าไรค านวณจากฐานรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 17,293 ลา้นบาท ใน 9 

เดือนแรกของปี  2565 หรือ เพิ่ มขึ ้น  40% ส่ งผลให้ EBITDA 

Margin ขึน้จาก 22.9% ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็น 25.0% 

ใน 9 เดือนแรกของปี 2565   

ก าไรสทุธิจ านวน 9,493 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 79% จาก 9 เดือนแรก

ของปี 2564 ส่งผลให้อัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึน้เป็น 13.7% ใน 9 

เดือนแรกของปี 2565  และก าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.60 บาทต่อหุน้  

สินทรัพย ์

(ลา้นบาท) ก.ย. 65 ธ.ค. 64 เปลี่ยน 

แปลง 

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 10,593 10,934 (3)% 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 11,062 9,131 21% 

สินคา้คงเหลือ 2,048 2,005 2% 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 79,490 79,689 (0)% 

คา่ความนิยม 17,539 17,539 0% 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 2,673 2,862 (7)% 

สินทรพัยอ่ื์นๆ 10,469 6,294 66% 

รวมสินทรัพย ์ 133,875 128,454 4% 

 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม 133,875 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ 4% จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จากการเพิ่มขึน้ของ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ไม่

หมนุเวียนอื่น เป็นหลกั 

บริษัทมีค่าความนิยม จ านวน 17,539 ลา้นบาท ไม่เปลี่ยนแปลง

จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยค่านิยมส่วนใหญ่เกิดจาก

การรวมกิจการ ทั้งนีบ้ริษัทไดม้ีการทดสอบการดอ้ยค่าของค่า

ความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามท่ีมีข้อบ่งชีข้องการด้อยค่า

เกิดขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าค่าความนิยม

ดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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ส าหรับสินทรัพย์อื่นๆ จ านวน  10,469 ล้านบาท ส่วนใหญ่

ประกอบดว้ย (1) สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น ไดแ้ก่ เงิน

ลงทนุในเงินฝากประจ าและกองทนุรวม จ านวน 3,214 ลา้นบาท 

(2) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น จ านวน 3,093 ลา้นบาท ซึ่งส่วน

ใหญ่เกิดจากเงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับสัญญาเช่าระยะยาวใน

โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence จ านวน 2,503 

ล้านบาทและ (3) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่  คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร ์จ านวน 1,566 ลา้นบาท  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ 

(ลา้นบาท) ก.ย. 65 ธ.ค. 64 เปล่ียน 

แปลง 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 2,500 - n.a. 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 5,323 5,035 6% 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 7,006 4,627 51% 

หุน้กู ้*  11,497 14,596 (21)% 

เงินกูร้ะยะยาว * 2,000 1,000 100% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า * 3,046 3,157 (4)% 

หนีส้ินอื่นๆ 12,213 12,274 (0)% 

รวมหนีสิ้น 43,586 40,689 7% 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท 86,040 83,845 3% 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคมุ 4,249 3,920 8% 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 90,289 87,765 3% 
* รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

หนีส้ินรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565

จ านวน 43,586 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 7% จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน จ านวน 2,500 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

จ านวน 2,379 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน จ านวน 1,000 ลา้นบาท สุทธิด้วยการลดลงของหุ้นกู้

จ  านวน 3,099 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2565 จ านวน 90,289 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3% จาก ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 

การบริหารสภาพคล่องและเงนิทุน 

กระแสเงนิสด  

(ลา้นบาท) 9 เดือน

2565 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 13,189 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (5,367) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (8,163) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (340) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 10,934 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวด 10,593 
 

ส าหรบั 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษัิทและบรษัิท

ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิจ านวน 340  

ลา้นบาท โดยบริษัทและบรษัิทย่อยมีเงินสดสทุธิยกมา ณ วนัตน้

งวด จ านวน 10,934 ลา้นบาท เป็นผลใหเ้งินสดสุทธิปลายงวด

คงเหลือเท่ากบั 10,593 ลา้นบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแต่

ละกิจกรรม มีดงันี ้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 13,189 ลา้นบาท 

ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรใน 9 เดือนแรกของปี 2565 

ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 5,367 ลา้น

บาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

จ านวน 3,108 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและขยายโรงพยาบาล
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เครือข่าย และการลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 

จ านวน 1,506 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 8,163 ลา้นบาท 

ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล จ านวน 7,944 ล้านบาท 

และการจ่ายเงินเพื่อไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนด จ านวน 3,100 

ลา้นบาท สทุธิดว้ยการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาว

จากสถาบันการเงิน จ านวน 2,500 ลา้นบาท และ 1,000 ลา้น

บาท ตามล าดบั 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อัตราผลตอบแทน (%) 
9 เดอืน
2565 

9 เดอืน
2564 

ผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ 9.2 5.9 
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้  14.5 9.4 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)   
อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.2 1.3 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ 0.9 1.1 

การบริหารสินทรัพยแ์ละหนี้สิน (วัน)   

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย  41.1 41.8 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  12.2 13.2 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย  31.2 32.1 
วเิคราะหอั์ตราส่วนหนีส้ิน (เท่า)   
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 35.4 20.6 
ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั 
(DSCR) 2.7 4.7 

หนีส้ินท่ีครบภายใน 1 ปี ตอ่หนีส้ิน (%) 44.0 17.7 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินตอ่หนีส้ิน (%) 23.5 5.3 
หนีส้ินตอ่ EBITDA 0.8 1.2 
หนีส้ินสุทธิตอ่ EBITDA 0.4 0.5 
หมายเหต ุ

- การบรหิารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ค  านวณจาก 360 วนั 
- หนีส้ิน หมายถึงหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ 

 
 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

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

หนีส้ินรวมตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.5 0.5 

หนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้  0.2 0.2 

หนีส้ินสุทธิตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.1 0.1 
หมายเหต ุ

- หนีส้ิน หมายถึงหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์และอัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ 

เพิ่มขึน้จาก 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้

ของก าไรจากการด าเนินงานใน 9 เดือนแรกของปี 2565 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วลดลง

เล็กนอ้ยจาก 9 เดือนแรกของปี 2564 เน่ืองจากหนีส้ินหมนุเวียน

เพิ่มขึน้ในอตัราท่ีสงูกว่าการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียน เป็น

ผลมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย และหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

หนึ่งปี 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยลดลงเล็กนอ้ยจาก 41.8 วัน ใน 9 เดือน

แรกของปี 2564 เป็น 41.1 วนั ใน 9 เดือนแรกของปี 2565 ทั้งนี ้

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการให้สินเชื่อการค้าและ

พิจารณาวงเงินเครดิตตามความเหมาะสมของคู่สญัญาในแต่ละ

โรงพยาบาล โดยมีการก าหนดระยะเวลาการใหส้ินเชื่อการคา้ 

ส าหรบัคู่สญัญาในประเทศประมาณ 30 - 60 วนั ส่วนคู่สัญญา

ต่างประเทศประมาณ 30 - 90 วนั นอกจากนีจ้ะมีการวิเคราะห์

ทบทวนเครดิตปีละครัง้ เพื่อเป็นการบรหิารความเสี่ยงทางในการ

รบัช าระหนี ้

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจาก 13.2 วัน ใน 9 เดือนแรก

ของปี 2564 เป็น  12.2 วัน ใน 9 เดือนแรกของปี 2565 ทั้งนี ้

สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นยาและเวชภัณฑ์ โดยบริษัทและ
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บรษัิทย่อยมีแผนบริหารสินคา้คงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและ

มีการควบคมุภายในท่ีดี มีการตรวจนบัสินคา้คงเหลืออย่างนอ้ย

ปีละครั้ง โดยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการปรบัลดราคาทุน ส าหรับ

สินคา้คงเหลือท่ีมีวนัหมดอายุ สินคา้คงเหลือท่ีมีการเคลื่อนไหว

นอ้ย หรอืสินคา้เสื่อมสภาพ เพื่อใหเ้ป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะไดร้บั 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ยลดลงจาก 32.1 วนั ใน 9 เดือนแรกของ

ปี 2564 เป็น 31.2 วนั ใน 9 เดือนแรกของปี 2565 เนื่องจากการ

จ่ายช าระหนีข้องบรษัิท 

วิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สิน อัตราความสามารถในการช าระ

ดอกเบีย้เพิ่มขึน้จาก 20.6 เท่า ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็น 

35.4 เท่า ใน 9 เดือนแรกของปี 2565 จากผลประกอบการท่ีดี 

อย่างไรก็ตามอัตราความสามารถในการช าระภาระผูกพัน 

(DSCR) ลดลงจาก 4.7 เท่าใน 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็น 2.7 

เท่าใน 9 เดือนแรกของปี 2565 เนื่องจากหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้

ท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี (Current portion of interest bearing 

debt) ท่ีเพิ่มขึน้  

ส่วนอัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อ EBITDA (Net 

interest bearing debt to EBITDA) ลดลงเล็กนอ้ยจาก 0.5 เท่า 

ใน 9 เดือนแรกของปี 2564  เป็น 0.4 เท่า ใน 9 เดือนแรกของปี 

2565  

วิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน บริษัทและบริษัทย่อยมี

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Interest 

bearing debt to equity) และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้

สทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Net interest bearing debt to equity) 

ณ  วันท่ี 30 กันยายน 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 

 

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


