
 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร ์ชนั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร .0-2088-9399 

รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเทา่ทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทุนทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีปรากฏในรายงาน 

 

1 

กรุงเทพดุสิตเวชการ- BDMS 13 พฤษภาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 

คาํแนะนาํ 

ซอื 

ราคาปิด 

20.70 บาท 
ราคาเป้าหมาย 

26.75 บาท 
หมวดอุตสาหกรรม 

การแพทย ์
Anti-corruption: 

n/a 

CG SCORE 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

คนไข้ไทยยังแกร่ง แม้ชว่ง COVID-19 ระบาด 

ประเด็นสาํคัญจากการประชุม 

 รายงานกาํไรสทุธิใน 1Q64 ที 1.34 พนัลา้นบาท ปรบัตวัลดลง 42.3% QoQ และ 
48% YoY โดยทีมี EBITDA Margin อยู่ที 21.7% ลดลงจาก 23.9% ใน 1Q63 
เนืองจากใน 1Q63 ยงัมสีดัส่วนคนไขต้า่งชาติอยู ่

 รายไดใ้นช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. 2564 อ่อนตวัลงในต่างจงัหวดัจากผลกระทบของ
การระบาดของ COVID-19 รอบ 2 โดยเฉพาะในภาคตะวนัออก แต่รายไดก้ลับ
ฟืนตวัไดด้ใีนชว่งเดือนม.ีค. 2564  

 สดัส่วนรายไดที้เกียวขอ้งกบั COVID-19 ใน 1Q64 นับเป็นเพียง 5% ของรายได้
รวม และใน 2Q64 คาดว่าจะมีสดัส่วนเพิมมากขึนมาอยูท่ีราว 10% ของรายได้
รวม  

 ปัจจบุนัเครอื BDMS มีเตียงรองรบัผูป่้วย COVID-19 จาํนวน 1,900 เตียง เพิมขึน
จากช่วงเดือนเม.ย. 2564 ที 700 เตียง มี Occupancy rate อยู่ที 75% และใน
ปัจจบุนักลุม่ BDMS มีการรบัผูป่้วย COVID-19 เพมิเฉลยีวนัละ 100 ราย และเขา้
รว่มโครงการ Hospitel จาํนวน 500 หอ้ง  

 การรบัตรวจเชือ COVID-19 สามรถทาํไดว้นัละ 6,880 ราย/วนั และในปัจจบุนัมี
การรบัตรวจเชอืเฉลียที 3,800 ราย/วนั  

 คงคาดการณ ์EBITDA Margin ของทงัปี 2564 ที 22% และการรบัคนไข ้COVID-
19 ทีเพิมขนึ ไม่ไดเ้ป็นการกระทบต่อ Margin แมว้่ารายไดบ้างส่วนมาจากการ
สนบัสนนุของภาครฐั 

      

Comment 
การรบัผู้ป่วย COVID-19 ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อกลุ่มคนไข ้OPD เนืองจากทาง
โรงพยาบาลไดจ้ดัสรรพืนทีใหบ้ริการแยกจากกนั ส่งผลใหจ้าํนวนผูป่้วย OPD ยงัสามารถ
เติบโตไดใ้นช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. 2564 แมจ้ะเป็นช่วงทีการระบาดของ COVID-19 มีเพิม
มากขนึ รายไดก้ลุ่ม IPD ใน 2Q64 คาดว่ามีโอกาสปรบัตวัลดลง จากการเลือนผ่าตัดทีไม่
ฉุกเฉินออกไปก่อน และงดรบั AHQ ชวัคราว เนืองจากทางโรงพยาบาลจะเก็บ Capacity 
เผือจาํนวนผูติ้ดเชือเพิมมากขึน แตค่าดว่ากลุ่ม IPD ยงัคงแข็งแกรง่ เนืองจากรายไดจ้าก
คนไขค้นไทยเพิมมากขนึ และกลุ่ม BDMS ไดฐ้านคนไขใ้หม่เพิมมาราว 20% จากการขาย 
Package ตรวจสขุภาพผ่านทาง Online เรายงัคงคาดวา่ปี 2564 จะมีกาํไรท ี8.64 พนัลา้น
บาท เติบโต 19.8% YoY และยงัคงคาํแนะนาํ “ซอื” ทีราคาเป้าหมาย 26.75 บาท 
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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 

 

Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


