กรุ งเทพดุสิตเวชการ- BDMS
คําแนะนํา

คนไข้ไทยยังแกร่ง แม้ชว่ ง COVID-19 ระบาด
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13 พฤษภาคม 2564

ประเด็นสําคัญจากการประชุม
 รายงานกําไรสุทธิใน 1Q64 ที 1.34 พันล้านบาท ปรับตัวลดลง 42.3% QoQ และ
48% YoY โดยที มี EBITDA Margin อยู่ ที 21.7% ลดลงจาก 23.9% ใน 1Q63
เนืองจากใน 1Q63 ยังมีสดั ส่วนคนไข้ตา่ งชาติอยู่
 รายได้ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. 2564 อ่อนตัวลงในต่างจังหวัดจากผลกระทบของ
การระบาดของ COVID-19 รอบ 2 โดยเฉพาะในภาคตะวัน ออก แต่รายได้กลับ
ฟื นตัวได้ดใี นช่วงเดือนมี.ค. 2564
 สัดส่วนรายได้ทีเกียวข้องกับ COVID-19 ใน 1Q64 นับเป็ น เพียง 5% ของรายได้
รวม และใน 2Q64 คาดว่าจะมีสดั ส่วนเพิมมากขึนมาอยูท่ ีราว 10% ของรายได้
รวม
 ปัจจุบนั เครือ BDMS มีเตียงรองรับผูป้ ่ วย COVID-19 จํานวน 1,900 เตียง เพิมขึน
จากช่ว งเดื อนเม.ย. 2564 ที 700 เตีย ง มี Occupancy rate อยู่ที 75% และใน
ปั จจุบนั กลุม่ BDMS มีการรับผูป้ ่ วย COVID-19 เพิมเฉลียวันละ 100 ราย และเข้า
ร่วมโครงการ Hospitel จํานวน 500 ห้อง
 การรับตรวจเชือ COVID-19 สามรถทําได้วนั ละ 6,880 ราย/วัน และในปั จจุบนั มี
การรับตรวจเชือเฉลียที 3,800 ราย/วัน
 คงคาดการณ์ EBITDA Margin ของทังปี 2564 ที 22% และการรับคนไข้ COVID19 ทีเพิมขึน ไม่ได้เป็ น การกระทบต่อ Margin แม้ว่ารายได้บ างส่วนมาจากการ
สนับสนุนของภาครัฐ
Comment
การรับผู้ป่วย COVID-19 ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อกลุ่มคนไข้ OPD เนืองจากทาง
โรงพยาบาลได้จดั สรรพืนทีให้บริการแยกจากกัน ส่งผลให้จาํ นวนผูป้ ่ วย OPD ยังสามารถ
เติบโตได้ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. 2564 แม้จะเป็ นช่วงทีการระบาดของ COVID-19 มีเพิม
มากขึน รายได้กลุ่ม IPD ใน 2Q64 คาดว่ามีโอกาสปรับตัวลดลง จากการเลือนผ่าตัดทีไม่
ฉุกเฉินออกไปก่อน และงดรับ AHQ ชัวคราว เนืองจากทางโรงพยาบาลจะเก็บ Capacity
เผือจํานวนผูต้ ิดเชือเพิมมากขึน แต่คาดว่ากลุ่ม IPD ยังคงแข็งแกร่ง เนืองจากรายได้จาก
คนไข้คนไทยเพิมมากขึน และกลุ่ม BDMS ได้ฐานคนไข้ใหม่เพิมมาราว 20% จากการขาย
Package ตรวจสุขภาพผ่านทาง Online เรายังคงคาดว่าปี 2564 จะมีกาํ ไรที 8.64 พันล้าน
บาท เติบโต 19.8% YoY และยังคงคําแนะนํา “ซือ” ทีราคาเป้าหมาย 26.75 บาท

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด, 179 อาคารบางกอก ซิ ตี ทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสาร .0-2088-9399

รายงานฉบับนี จัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํา กัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ตา่ งๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน
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Disclaimer : การเปิ ด เผยผลการสํา รวจของสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) ในเรื องการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ (Corporate
Governance) นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ น
การสํารวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีมีการเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลทีผูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้
เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพือการประเมิน ผลสํารวจดังกล่าวเป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากฏในรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบี ยนไทยเท่านัน ดังนัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่า ว หรือเมื อข้อมูลที เกียวข้องมีก าร
เปลียนแปลง ทังนี บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicators
บริษัททีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
 ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
 ได้รับการรับรอง CAC
Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีจัดทําโดยสถาบันทีเกียวข้องซึงมีการเปิ ดเผยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื นสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการ
ประเมินดังกล่าว สถาบันทีเกียวข้องอาศัยข้อมูลทีได้รบั จากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื อการประเมิน
Anti-Corruption ซึงได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรื อ
รายงานอืนทีเกียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน แล้วแต่กรณี ดังนัน ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันทีเกียวข้องซึง
เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื อการ
ประเมิน
เนืองจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านัน ดังนัน ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้
ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลง ทังนี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด, 179 อาคารบางกอก ซิ ตี ทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399

รายงานฉบับนี จัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ตา่ งๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เ ป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน

