บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
บทวิเคราะห์สาหรับผู้บริหาร
ผลการดาเนินงานในไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 2565

การเติบโตที่ดีของรายได้ ประกอบกับอัตราการครองเตียงที่สูง
ทาให้เกิดการประหยัดต่อขนาด

(ล้ านบาท)

ไตรมาส 3/2565 9 เดือน ปี 2565
จานวน เปลี่ยน จานวน เปลี่ยน
แปลง
แปลง
(YoY)
(YoY)
รายได้จากการดาเนินงาน 23,985 19%
69,125 28%

ผลการดาเนินงาน 9 เดือน ปี 2565
สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 รายได้จาก
การด าเนิ น งานรวมมี จ านวน 69,125 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึน้ 28%

EBITDA

5,999

17%

17,293

40%

จาก 9 เดือนแรกของปี 2564 โดยมีการเติ บโตที่ดีจากรายได้ท่ี

กาไรสุทธิ

3,386

35%

9,493

79%

เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 และรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่รวม

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

COVID-19 จากทั้ ง ผู้ป่ วยชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ส่ ง ผลให้
อัตราการครองเตียงสูงขึน้ จาก 57% ใน 9 เดือนแรกของปี 2564

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2565

เป็ น 75% ใน 9 เดือนแรกของปี 2565

บริษั ท กรุ ง เทพดุสิ ต เวชการ จ ากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) และ

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี EBITDA จ านวน 17,293 ล้า นบาท

บริษั ทย่อ ย มี รายได้จากการดาเนิน งานรวม 23,985 ล้านบาท

เพิ่ ม ขึ ้น 40% จาก 9 เดื อ นแรกของปี 2564 และมี EBITDA

เติบโต 19% จากไตรมาส 3/2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้

Margin เพิ่ ม ขึ น้ จาก 22.9% ใน 9 เดื อ นแรกของปี 2564 เป็ น

ของรายได้จากผู้ป่วยทั้งชาวไทย 10% และชาวต่ างชาติ 74%

25.0% ใน 9 เดือนแรกของปี 2565

ทั้ง นี ้ก ารเติ บ โตหลัก เกิ ด จากการฟื ้ นตั ว ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สุข ภาพ (Fly-in Patient) และการกลับ มารัก ษาพยาบาลของ

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก าไรสุ ท ธิ จ านวน 9,493 ล้า นบาท

ผูป้ ่ วยชาวไทยที่ไม่เกี่ยวกับ COVID-19 ด้วยเหตุนีส้ ่งผลให้อตั รา

เพิ่มขึน้ 79% จาก 9 เดือนแรกของปี 2564

การครองเตียงโดยรวมเพิ่มขึน้ จาก 71% ในไตรมาส 3/2564 เป็ น
76% ในไตรมาส 3/2565
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก าไรจากการด าเนิ น งานก่ อ นหั ก
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อ มราคาและค่าตัดจาหน่ าย
(“EBITDA”) จานวน 5,999 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17% จากไตรมาส
3/2564 อั ต ราก าไร EBITDA (“EBITDA Margin”) ในไตรมาส
3/2565 ใกล้เคียงกับไตรมาส 3/2564 ที่ 25.0% และมีกาไรสุทธิ
จานวน 3,386 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 35% จากไตรมาส 3/2564 จาก
1

สรุ ปเหตุการณ์ที่สาคัญในไตรมาส 3/2565

การแพทย์จีโนมิกส์ไทย ลดความล่าช้า และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กบั ผูร้ บั บริการทัง้ ชาวไทยและต่างชาติ

1) BDMS ได้รบั การปรับเพิ่มอันดับเครดิตจากทริสเรทติง้ (TRIS
Rating) เป็ นระดับ “AA+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต

ผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวม
สาหรับไตรมาส 3/2565

“Stable”
TRIS Rating เพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันของ BDMS เป็ น ระดับ “AA+” จาก “AA”
ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับ
เครดิตที่เพิ่มขึน้ สะท้อนถึงผลการดาเนินงานของบริษัทที่
ดีกว่าคาด โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื ้ นตัวที่แข็งแกร่ง
ของผูป้ ่ วยชาวต่างชาติ ตลอดจนประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานที่ดีขนึ ้ และการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ท่เี พิ่ม
สูงขึน้ นอกจากนี ้ อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกร่งมากและสภาพคล่องที่มากพอของบริษัท

รายได้จากการดาเนินงาน
ไตรมาส ไตรมาส
(ล้านบาท)
3/2565 3/2564
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้จาหน่ายสินค้า
รายได้อ่ืน

22,825
875
285

รายได้จากการ
ดาเนินงานรวม

23,985

18,873
791

YoY

QoQ

21%
11%

10%

493 (42)%

37%

20,158

19%

9%

9%

หมายเหตุ : QoQ หมายถึง การเปลีย่ นแปลงจากไตรมาส 2/2565

รายได้จากการดาเนินงานเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2565 (YoY)

2) การเปิ ดให้บริการของ บริษัท เอ็นเฮลท์ โนโวยีน จีโนมิกส์
จากัด (NNG)

ในไตรมาส 3/2565 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้จ ากการ

NNG เป็ นศูนย์บริการเอกชนชัน้ นาของประเทศไทยที่ตรวจ

ด าเนิ นงานรวมจ านวน 23,985 ล้านบาท เพิ่ ม ขึน้ 3,827 ล้า น

วิเคราะห์ทางการแพทย์และการรักษาแบบจีโนมิกส์ โดยได้

บาท หรือ 19% จากไตรมาส 3/2564 ส่วนใหญ่เกิดจาก

เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 NNG จัดตัง้ โดย

• รายได้ค่ารักษาพยาบาล จานวน 22,825 ล้านบาท เพิ่มขึน้

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็ม จากัด (N Health) ซึง่ เป็ น

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

บริษัทในเครือของ BDMS ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์

เพิ่มขึน้ ของรายได้จากผูป้ ่ วยชาวไทย 10% และชาวต่างชาติ

ทางห้องปฏิบตั ิการชัน้ นาระดับภูมภิ าคอาเซียน ร่วมกับ

74% ด้วยเหตุนีท้ าให้สัดส่วนรายได้ของผูป้ ่ วยไทยต่อผูป้ ่ วย

Novogene AIT Genomics Singapore Pte. Ltd ซึง่ เป็ น

ต่างชาติเปลี่ยนแปลงจาก 83% ต่อ 17% ในไตรมาส 3/2564

บริษัทชัน้ นาด้านนวัตกรรมพันธุศ์ าสตร์ ทัง้ นี ้ NNG ใช้

เป็ น 76% ต่อ 24% ในไตรมาส 3/2565

เทคโนโลยีจีโนมิกส์ขนั้ สูงภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันชัน้

o รายได้ ผู้ ป่ วยชาวไท ย: การเติ บ โตมาจากการ

นาระดับโลก มุ่งมั่นให้บริการตรวจทางด้านพันธุศ์ าสตร์ท่ี

รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่ไม่เกี่ยวกับ COVID-19 และโรค

ครอบคลุมทุกมิติการดูแลสุขภาพ ได้แก่ การป้องการ วินิจฉัย

ระบาดตามฤดู ก าล ส่ ง ผลให้ร ายได้ข องผู้ป่ วยที่ ไ ม่

และการรักษาเฉพาะบุคคล การร่วมมือและให้บริการ

เกี่ ย วกับ COVID-19 รวมเพิ่ ม ขึน้ 47% จากไตรมาส

ดังกล่าวมีจดุ มุ่งหมายช่วยยกระดับขีดความสามารถทาง

3/2564 ซึ่งช่วยชดเชยรายได้เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19
ที่ ล ดลง 58% สอดรับ การฟื ้ นตั ว ของสถานการณ์

2

เปลี่ยน
สัดส่วน
แปลง
ของรายได้
(YoY)
แบ่งตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ
กรุ งเทพและปริมณฑล
20%
56%
นอกกรุ งเทพและปริมณฑล
22%
44%
แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ผูป้ ่ วยนอก
40%
47%
ผูป้ ่ วยใน
5%
53%
รายได้คา่ รักษาพยาบาล
ไตรมาส 3/2565

COVID-19 ในปั จจุบนั โดยสัดส่วนรายได้ท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับ COVID-19 ลดลง จาก 25% ในไตรมาส 3/2564
เป็ น 9% ของรายได้ค่ า รัก ษาพยาบาล ในไตรมาส
3/2565
o รายได้ จากผู้ป่ วยต่างชาติ : การเติบโตหลักมาจาก
การฟื ้ น ตัว ของรายได้ Fly-in Patient จากผู้ป่ วยกลุ่ม
CLMV (ประเทศกัม พูช า ลาว พม่ า และเวี ย ดนาม)
กลุ่ ม ตะวั น ออกกลาง และผู้ป่ วยจากบั ง คลาเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศนู ย์ความเป็ นเลิศทางการแพทย์

• รายได้จากการจาหน่ายสินค้า จานวน 875 ล้านบาท เพิ่มขึน้

(Center of Excellence)

11% จากไตรมาส 3/2564

นอกจากนี ้ รายได้จากผูป้ ่ วยนอกเติบโต 40% จากไตรมาส

• รายได้อ่ื น จ านวน 285 ล้านบาท ลดลง 42% จากไตรมาส

3/2564 เป็ นผลมาจากจานวนผูป้ ่ วยที่เพิ่มขึน้ ทั้งคนไทยและ

3/2564 เนื่ อ งจากโรงแรม Mövenpick BDMS Wellness

ต่างชาติ ส่วนรายได้จากผูป้ ่ วยในเติบโตเล็กน้อ ย 5% จาก

Resort Bangkok ปิ ดปรับปรุง ตัง้ แต่เดือน มกราคม 2565

ไตรมาส 3/2564 เนื่ อ งจากผลกระทบจากการลดลงของ

รายได้จากการดาเนินงานเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2565 (QoQ)

ผูป้ ่ วยคนไทยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค COVID-19
แม้จานวนผูป้ ่ วยในที่เป็ นชาวต่างชาติเพิ่ มขึน้ อย่างมากใน

ในไตรมาส 3/2565 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้จ ากการ

ไตรมาสนี ้

ดาเนินงานรวมเพิ่มขึน้ จานวน 2,004 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ 9%

อัตราการครองเตียงโดยรวมยังคงเพิ่มขึน้ จาก 71% ในไตร

จากไตรมาส 2/2565 เป็ นผลหลักมาจากการฟื ้ นตัวของรายได้ท่ี

มาส 3/2564 เป็ น 76% ในไตรมาส 3/2565 ส่วนหนึ่งเป็ นผล

ไม่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ COVID-19 14% ขณะที่ ร ายได้ท่ี เ กี่ ย วกั บ

มาจากการบริหารจัดการเตียง ให้เหมาะสมตามสถานการณ์

COVID-19 ลดลง 26% จากไตรมาส 2/2565 ส่ งผลให้สัดส่ วน

COVID-19 ที่ดีขนึ ้ ในประเทศ

รายได้ค่ารักษาพยาบาล COVID-19 ลดลงจาก 13% ในไตรมาส

รายได้คา่ รักษาพยาบาล
ไตรมาส 3/2565

เปลี่ยน
แปลง
(YoY)
21%

การเติบโตของรายได้
ค่ารักษาพยาบาล
แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ
ผูป้ ่ วยชาวไทย
10%
ผูป้ ่ วยชาวต่างประเทศ
74%

2/2565 เป็ น 9% ในไตรมาส 3/2565

สัดส่วน
ของรายได้

ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงาน
ไตรมาส ไตรมาส YoY QoQ
(ล้านบาท)
3/2565 3/2564

100%

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและ
อื่น ๆ

76%
24%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
และค่าเสื่อมราคารวม

3

14,979

13,125 14%

6%

4,496

3,514 28%

7%

19,475

16,639 17%

6%

ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 (YoY)

การด าเนิ น งานและค่ า เสื่ อ มราคาจ านวน 19,475 ล้า นบาท

วิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร
ไตรมาส ไตรมาส เปลี่ยน
(ล้านบาท)
3/2565 3/2564 แปลง
กาไรสุทธิ
3,386
2,509
35%

เพิ่ มขึ ้น 2,836 ล้ า นบ าท หรื อ 17% จากไตรมาส 3/2564

อัตรากาไรสุทธิ

เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึน้ ของค่าแพทย์ ตามการเติ บ โตของรายได้

กาไรต่อหุน้ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่
ถ่วงน้าหนัก (ล้านหุน้ )

ในไตรมาส 3/2565 บริษัทและบริษัทย่อ ยรายงานค่าใช้จ่ายใน

ค่ าใช้จ่ ายที่ เกี่ย วกับ พนัก งานทั้งบุค ลากรทางการแพทย์ และ
บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการตลาด ค่ า ใช้ จ่ า ย

14.1%

12.4%

0.21

0.16

15,892

15,892

35%

อัตรากาไรคานวณจากฐานรายได้จากการดาเนินงานรวม

สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ

บริษัทและบริษัทย่อยมี EBITDA จานวน 5,999 ล้านบาท ในไตร

ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2565 (QoQ)

มาส 3/2565 หรือ เพิ่มขึน้ 17% อย่างไรก็ตาม EBITDA Margin
ไตรมาส 3/2565 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ

ลดลงเล็กน้อยจาก 25.4% ในไตรมาส 3/2564 เป็ น 25.0% ใน

ดาเนินงานและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้ 6% จากไตรมาส 2/2565

ไตรมาส 3/2565 เป็ นผลจากการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม

โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่เพิ่มขึน้

อัตราเงินเฟ้อที่สงู ขึน้

รายการอื่นๆ

ก าไรสุท ธิ จ านวน 3,386 ล้า นบาท เติ บ โต 35% จากไตรมาส

• ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลงเป็ น 154 ล้านบาท หรือลดลง

3/2564 เนื่องจากรายได้จากการดาเนินงานที่เพิ่มขึน้ ประกอบ

11% ในไตรมาส 3/2565 จากการไถ่ถอนหุน้ กูท้ ่ีครบกาหนด

กับ อัต ราการครองเตี ย งที่ สูงท าให้เกิ ด การประหยัด ต่ อ ขนาด

รวมจานวน 3,100 ล้านบาท

ส่งผลให้อัตรากาไรสุทธิเพิ่มขึน้ จาก 12.4% ในไตรมาส 3/2564

• ภาษีเงินได้นิ ติบุ คคล จานวน 824 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก

เป็ น 14.1% ในไตรมาส 3/2565

645 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2564 เนื่องจากเพิ่มขึน้ ของกาไร

ผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวม
สาหรับ 9 เดือนแรกของปี 2565

ก่อนภาษีเงินได้นิติบคุ คล
วิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร
ไตรมาส ไตรมาส
(ล้านบาท)
3/2565 3/2564
EBITDA

5,999

5,118

อัตรากาไร EBITDA

25.0%

25.4%

EBIT

4,545

3,535

อัตรากาไร EBIT

18.9%

17.5%

รายได้จากการดาเนินงาน
(ล้ านบาท)

เปลี่ยน
แปลง
17%

รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้จากการจาหน่ายสินค้า

29%

รายได้อ่ืน
รายได้จากการดาเนินงานรวม

หมายเหตุ
EBITDA = รายได้จากการดาเนินงานรวม – รายจ่ายจากการดาเนินงานรวม
(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย)
อัตรากาไรคานวณจากฐานรายได้จากการดาเนินงานรวม
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9 เดือน 9 เดือน เปลี่ยน
2565
2564 แปลง
65,966

50,628

30%

2,492

2,227

12%

667

981

(32)%

69,125

53,836

28%

รายได้คา่ รักษาพยาบาล
9 เดือนแรกของปี 2565

ใน 9 เดือ นแรกของปี 2565 บริษัทและบริษั ทย่อยมีรายได้จาก
การด าเนิ น งานรวมจ านวน 69,125 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึน้ 15,289
ล้านบาท หรือ 28% จาก 9 เดือนแรกของปี 2564 เนื่องจาก

เปลี่ยน สัดส่วน
แปลง ของรายได้
(yoy)
30%
100%

การเติบโตของรายได้
ค่ารักษาพยาบาล
แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ
ผูป้ ่ วยชาวไทย
22%
77%
ผูป้ ่ วยชาวต่างประเทศ
71%
23%
แบ่งตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ

• รายได้ค่ารักษาพยาบาล จานวน 65,966 ล้านบาท เพิ่มขึน้
15,339 ล้านบาท หรือ 30% จาก 9 เดือนแรกของปี 2564 มี
สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ผปู้ ่ วยชาวไทย 22%
จากทัง้ รายได้ท่ีเกี่ยวกับ COVID-19 และรายได้ท่ีไม่เกี่ยวกับ
COVID-19 ขณะที่ผปู้ ่ วยชาวต่างชาติมีการเติบโต 71% จาก

กรุ งเทพและปริมณฑล

31%

57%

9 เดือนแรกของปี 2564 โดยมีการเพิ่มขึน้ หลักจากผูป้ ่ วยกลุม่

นอกกรุ งเทพและปริมณฑล

30%

43%

แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ผูป้ ่ วยนอก
34%
ผูป้ ่ วยใน
24%

47%
53%

CLMV และผูป้ ่ วยตะวันออกกลาง ส่งผลให้สัด ส่วนรายได้
ของผูป้ ่ วยชาวไทยต่อต่างชาติเปลี่ยนแปลงจากที่ 82% ต่อ
18% ใน 9 เดื อ นแรกของปี 2564 เป็ น 77% ต่ อ 23% ใน 9
เดือนแรกของปี 2565

• รายได้จ ากการจ าหน่ า ยสิ นค้า และอาหาร จ านวน 2,492

รายได้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 เติบโต 22% และรายได้ท่ี

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12% จาก 9 เดือนแรกของปี 2564

ไม่เกี่ยวกับ COVID-19 เติบโต 32% จาก 9 เดือนแรกของปี

• รายได้อ่ื นจ านวน 667 ล้านบาท ลดลง 32% จาก 9 เดื อ น

2564 สั ด ส่ ว นรายได้ ท่ี เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ COVID-19 ลดลง

แรกของปี 2564 เนื่ องจากโรงแรม Mövenpick BDMS

เล็ ก น้อ ยจาก 14% ใน 9 เดื อ นแรกของปี 2564 เป็ น 13%

Wellness Resort Bangkok ปิ ดปรับปรุงตัง้ แต่เดือนมกราคม

ของรายได้ค่ารักษาพยาบาลใน 9 เดือนแรกของปี 2565

2565

ทั้ ง นี ้ รายได้ ค่ า รัก ษาพยาบาลมี ก ารเติ บ โตที่ ดี จ ากทั้ ง

ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงาน

โรงพยาบาลเครื อ ข่ า ยในกรุ ง เทพและปริ ม ณ ฑล และ

(ล้ านบาท)

โรงพยาบาลเครือข่ายนอกกรุงเทพและปริมณฑล โดยเติบโต
31% และ 30% จาก 9 เดือนแรกของปี 2564 ตามลาดับ

9 เดือน 9 เดือน เปลี่ยน
2565
2564 แปลง

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ

43,577

35,937

21%

อัตราการครองเตียงเพิ่มขึน้ จาก 57% ใน 9 เดือนแรกของปี

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

12,721

10,337

23%

2564 เป็ น 75% ใน 9 เดือนแรกของปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและ
ค่าเสื่อมราคารวม

56,298

46,274

22%

ใน 9 เดื อ นแรกของปี 2565 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยรายงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและค่าเสื่อมราคา จานวน 56,298
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10,024 ล้านบาท หรือ 22% จาก 9 เดือนแรก
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ของปี 2564 เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ ้น ของค่ า แพทย์ ค่ า ยาและ

Margin ขึน้ จาก 22.9% ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็ น 25.0%

เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีเพิ่มขึน้ ตามการเติบโตของรายได้ค่า

ใน 9 เดือนแรกของปี 2565

รักษาพยาบาล ประกอบกับการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

กาไรสุทธิจานวน 9,493 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 79% จาก 9 เดือนแรก

กับพนักงาน

ของปี 2564 ส่ งผลให้อัต รากาไรสุทธิ เพิ่ ม ขึน้ เป็ น 13.7% ใน 9
เดือนแรกของปี 2565 และกาไรต่อหุน้ เท่ากับ 0.60 บาทต่อหุน้

รายการอื่นๆ
• ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลงเป็ น 463 ล้านบาท หรือลดลง

สินทรัพย์
(ล้านบาท)

17% จาก 9 เดื อ นแรกของปี 2564 จากการไถ่ ถ อนหุ้นกู้ท่ี
ครบกาหนดใน 9 เดือนแรกของปี 2565

เงินสดและรายการเทียบเท่า

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล จานวน 2,422 ล้านบาทเพิ่มขึน้ จาก
1,358 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2564 จากเพิ่มขึน้ ของ
กาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุ คล
วิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร
9 เดือน 9 เดือน เปลี่ยน
(ล้านบาท)
แปลง
2565
2564
EBITDA
17,293 12,327
40%
อัตรากาไร EBITDA
25.0%
22.9%
12,914

7,637

อัตรากาไร EBIT
กาไรสุทธิ

18.7%
9,493

14.2%
5,300

อัตรากาไรสุทธิ

13.7%

9.8%

0.60

0.33

15,892

15,892

กาไรต่อหุน้ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่
ถ่วงน้าหนัก (ล้านหุน้ )

เงินสด

10,593

10,934

(3)%

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ่ืน

11,062

9,131

21%

2,048

2,005

2%

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

79,490

79,689

(0)%

ค่าความนิยม

17,539

17,539

0%

2,673

2,862

(7)%

10,469

6,294

66%

133,875 128,454

4%

สินค้าคงเหลือ

EBIT

ก.ย. 65 ธ.ค. 64 เปลี่ยน
แปลง

สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์อ่ืนๆ
รวมสินทรัพย์

69%

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน
79%

2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสิ นทรัพย์รวม 133,875 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 4% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากการเพิ่มขึน้ ของ

79%

ลูก หนี ้ก ารค้าและลูก หนี ้อ่ื น และการเพิ่ ม ขึน้ ของสิ นทรัพ ย์ไม่
หมุนเวียนอื่น เป็ นหลัก

หมายเหตุ
EBITDA

บริษัทมีค่าความนิยม จานวน 17,539 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง

= รายได้จากการดาเนินงานรวม – รายจ่ายจากการดาเนิน
งานรวม (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย)
อัตรากาไรคานวณจากฐานรายได้จากการดาเนินงานรวม

จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยค่านิยมส่วนใหญ่ เกิดจาก
การรวมกิจการ ทั้งนีบ้ ริษัทได้มีการทดสอบการด้อยค่าของค่า

บริษัทและบริษัทย่อยมี EBITDA จานวน 17,293 ล้านบาท ใน 9

ความนิ ย มทุก ปี หรือ เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ มี ข้อ บ่ งชี ข้ องการด้อ ยค่ า

เดื อ นแรกของปี 2565 หรื อ เพิ่ ม ขึ ้น 40% ส่ ง ผลให้ EBITDA

เกิ ด ขึน้ อย่า งไรก็ต ามบริษั ทได้พิ จ ารณาแล้วว่า ค่า ความนิ ย ม
ดังกล่าวไม่เกิดการด้อยค่า
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ส าหรับ สิ น ทรัพ ย์อ่ื น ๆ จ านวน 10,469 ล้า นบาท ส่ ว นใหญ่

การเงิน จานวน 1,000 ล้านบาท สุทธิ ด ้วยการลดลงของหุ้นกู้

ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงิน

จานวน 3,099 ล้านบาท

ลงทุนในเงินฝากประจาและกองทุนรวม จานวน 3,214 ล้านบาท

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน

(2) สินทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียนอื่น จานวน 3,093 ล้านบาท ซึ่งส่วน

2565 จ านวน 90,289 ล้านบาท เพิ่ ม ขึน้ 3% จาก ณ วัน ที่ 31

ใหญ่ เกิด จากเงิน จ่ายล่วงหน้าส าหรับ สัญ ญาเช่าระยะยาวใน

ธันวาคม 2564

โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence จานวน 2,503
ล้า นบาทและ (3) สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ตั ว ตน ได้แ ก่ คอมพิ ว เตอร์

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน

ซอฟต์แวร์ จานวน 1,566 ล้านบาท

กระแสเงินสด
(ล้านบาท)

หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้
ก.ย. 65 ธ.ค. 64 เปลี่ยน
(ล้านบาท)
แปลง
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จาก
2,500
n.a.
สถาบันการเงิน

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

9 เดือน
2565
13,189

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(5,367)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(8,163)

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ่ืน

5,323

5,035

6%

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

7,006

4,627

51%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

10,934

11,497 14,596 (21)%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

10,593

หุน้ กู้ *

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

(340)

เงินกูร้ ะยะยาว *

2,000

1,000 100%

หนีส้ ินตามสัญญาเช่า *

3,046

3,157

(4)%

สาหรับ 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทและบริษัท

หนีส้ ินอื่นๆ
รวมหนีส้ นิ

12,213 12,274

(0)%

ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจานวน 340

43,586 40,689

7%

ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิยกมา ณ วันต้น

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

86,040 83,845

3%

งวด จานวน 10,934 ล้านบาท เป็ นผลให้เงินสดสุทธิ ปลายงวด

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

คงเหลือเท่ากับ 10,593 ล้านบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแต่
4,249

3,920

8%

90,289 87,765

3%

ละกิจกรรม มีดงั นี ้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 13,189 ล้านบาท

* รวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ส่วนใหญ่เกิดจากกาไรใน 9 เดือนแรกของปี 2565

หนีส้ ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
จานวน 43,586 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน จ านวน 5,367 ล้า น

2564 ส่ วนใหญ่ เกิ ด จากการเพิ่ ม ขึน้ ของเงิน กู้ ยืม ระยะสั้นจาก

บาท ส่วนใหญ่ เกิด จากการลงทุนในที่ดิ น อาคารและอุป กรณ์

สถาบัน การเงิ น จ านวน 2,500 ล้า นบาท ค่ า ใช้จ่ า ยค้า งจ่ า ย

จ านวน 3,108 ล้า นบาท เพื่ อ ปรับ ปรุ งและขยายโรงพยาบาล

จ านวน 2,379 ล้า นบาท และเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวจากสถาบัน
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เครือ ข่าย และการลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ

จานวน 1,506 ล้านบาท

วิเคราะห์อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (เท่า)
หนีส้ ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 8,163 ล้านบาท

หนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนีส้ ินสุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ส่วนใหญ่ เกิด จากการจ่ายเงิน ปั น ผล จ านวน 7,944 ล้านบาท
และการจ่ายเงินเพื่ อ ไถ่ถอนหุ้นกูท้ ่ี ครบก าหนด จานวน 3,100

0.2
0.1

0.2
0.1

หมายเหตุ
- หนีส้ ิน หมายถึงหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้

ล้านบาท สุทธิดว้ ยการเพิ่มขึน้ ของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และระยะยาว
จากสถาบัน การเงิน จานวน 2,500 ล้านบาท และ 1,000 ล้าน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

บาท ตามลาดับ

เพิ่มขึน้ จาก 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้
ของกาไรจากการดาเนินงานใน 9 เดือนแรกของปี 2565

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

ก.ย. 65 ธ.ค. 64
0.5
0.5

9 เดือน 9 เดือน
2565
2564
9.2
5.9
14.5
9.4

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลง
เล็กน้อยจาก 9 เดือนแรกของปี 2564 เนื่องจากหนีส้ ินหมุนเวียน
เพิ่มขึน้ ในอัตราที่สงู กว่าการเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียน เป็ น
ผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

1.2
0.9

1.3
1.1

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย

41.1

41.8

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย ลดลงเล็กน้อยจาก 41.8 วัน ใน 9 เดือน

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

12.2

13.2

แรกของปี 2564 เป็ น 41.1 วัน ใน 9 เดือนแรกของปี 2565 ทั้งนี ้

ระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลี่ย
วิเคราะห์อัตราส่วนหนีส้ ิน (เท่า)
ความสามารถในการชาระดอกเบีย้
ความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
(DSCR)

31.2

32.1

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี น โยบายการให้ สิ น เชื่ อ การค้า และ

35.4

20.6

2.7

4.7

สาหรับคู่สญ
ั ญาในประเทศประมาณ 30 - 60 วัน ส่วนคู่สัญญา

หนีส้ ินที่ครบภายใน 1 ปี ต่อหนีส้ ิน (%)
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินต่อหนีส้ ิน (%)
หนีส้ ินต่อ EBITDA
หนีส้ ินสุทธิตอ่ EBITDA

44.0
23.5
0.8
0.4

17.7
5.3
1.2
0.5

ต่างประเทศประมาณ 30 - 90 วัน นอกจากนีจ้ ะมีการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหุน้ กูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี

พิจารณาวงเงินเครดิตตามความเหมาะสมของคู่สญ
ั ญาในแต่ละ
โรงพยาบาล โดยมีการกาหนดระยะเวลาการให้สิน เชื่อการค้า

ทบทวนเครดิตปี ละครัง้ เพื่อเป็ นการบริหารความเสี่ยงทางในการ
รับชาระหนี ้
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ลดลงจาก 13.2 วัน ใน 9 เดือนแรก

หมายเหตุ
- การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน คานวณจาก 360 วัน
- หนีส้ ิน หมายถึงหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้

ของปี 2564 เป็ น 12.2 วั น ใน 9 เดื อ นแรกของปี 2565 ทั้ ง นี ้
สินค้า คงเหลื อ ส่ วนใหญ่ เป็ นยาและเวชภัณ ฑ์ โดยบริษั ทและ
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บริษัทย่อยมีแผนบริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและ

บริษั ทและบริษั ท ย่อ ยมี ค วามมั่น ใจว่า บริษั ทมี ส ภาพคล่ องที่

มีการควบคุมภายในที่ดี มีการตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างน้อย

เพียงพอ มีความสามารถในการชาระหนี ้ และสามารถรับมือต่อ

ปี ล ะครั้ง โดยพิ จารณาตั้งค่ าเผื่ อ การปรับ ลดราคาทุน สาหรั บ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ย นแปลงไปได้จากนโยบายการจัดการและ

สินค้าคงเหลือที่มีวนั หมดอายุ สินค้าคงเหลือที่มีการเคลื่อนไหว

ควบคุมโครงสร้างทางการเงินที่รดั กุม

น้อย หรือสินค้าเสื่อมสภาพ เพื่อให้เป็ นมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั
ระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลี่ยลดลงจาก 32.1 วัน ใน 9 เดือนแรกของ

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

ปี 2564 เป็ น 31.2 วัน ใน 9 เดือนแรกของปี 2565 เนื่องจากการ
จ่ายชาระหนีข้ องบริษัท
วิเคราะห์อัตราส่ วนหนี ้สิน อัตราความสามารถในการชาระ
ดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ จาก 20.6 เท่า ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็ น
35.4 เท่า ใน 9 เดือ นแรกของปี 2565 จากผลประกอบการที่ ดี
อย่ า งไรก็ ต ามอั ต ราความสามารถในการช าระภาระผู ก พั น
(DSCR) ลดลงจาก 4.7 เท่าใน 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็ น 2.7
เท่าใน 9 เดือนแรกของปี 2565 เนื่องจากหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้
ที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี (Current portion of interest bearing
debt) ที่เพิ่มขึน้
ส่ว นอัต ราส่ วนหนี ส้ ิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี ย้ สุท ธิ ต่ อ EBITDA (Net
interest bearing debt to EBITDA) ลดลงเล็กน้อยจาก 0.5 เท่า
ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็ น 0.4 เท่า ใน 9 เดือนแรกของปี
2565
วิเคราะห์ อั ต ราส่ ว นหนี ้สิ น ต่ อ ทุ น บริษั ท และบริษั ทย่ อ ยมี
อัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Interest
bearing debt to equity) และอัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้
สุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Net interest bearing debt to equity)
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2565 และ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ไม่
เปลี่ยนแปลง ที่ 0.2 เท่า และ 0.1 เท่า ตามลาดับ
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