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รายได้จาก COVID-19 นับเป็น 11% ของรายได้รวม  

ประเด็นสาํคัญจากการประชุม 

 รายงานกาํไรสุทธิใน 2Q64 ที 1.45 พันลา้นบาท ปรบัตัวสูงขนึ 8.5% QoQ และ 
217% YoY โดยการปรบัตวัสงูขนึ YoY มาจากฐานทีตาํในชว่ง 2Q63 

 สดัส่วนรายไดท้ีเกียวขอ้งกบั COVID-19 ใน 2Q64 นบัเป็น 11% ของรายไดจ้าก
การบริการทางการแพทย ์สูงกว่าใน 1Q64 ทีมีสดัส่วนเพียง 5% ของรายไดร้วม 
และคาดวา่ใน 3Q64 จะยงัมีสดัส่วนทีมากกวา่ 10% จากการรบัตรวจเชือทีสงูขนึ 
(ใน 2Q64 เฉลียที 3,950 ราย/วนั และ เดือนก.ค. 2564 เฉลียอยูท่ ี6,850 ราย/วนั) 
และการรบัรักษาผู้ป่วย COVID-19 ทังในโรงพยาบาล และ Hospitel (จาํนวน 
4,500 เตียง จาก 1Q64 ที 900 เตียง) ทีสงูขนึ โดยในปัจจบุนั  Occupancy rate 
อยูที่ราว 95% 

 รายไดจ้าก Non COVID-19 เริมมีการฟืนตัวที 12% YoY โดยทีอตัราการครอง
เตียงอยู่ที 58% แมว้่าคนไขต้่างชาติจะยงัไม่สามารถกลับมารบัการรกัษาได ้แต่
ฐานคนไขไ้ทยไดป้รบัตวัสงูขนึ    

 คงคาดการณ ์EBITDA Margin ของทงัปี 2564 ที 22% โดยทีใน 2Q64 มี EBITDA 
Margin อยูท่ี 21.2% และการรบัคนไข ้COVID-19 ทีเพิมขนึ ไมไ่ดเ้ป็นการกระทบ
ตอ่ Margin แมว้า่รายไดบ้างส่วนมาจากการสนบัสนนุของภาครฐั  

 การใช้ Antigen Test คาดว่าจะส่งผลให้มีการตรวจเชือทีโรงพยาบาลลดลง 
อยา่งไรก็ดี การทีจะเขา้รบัการรกัษายงัคงตอ้งทาํการตรวจเชือ COVID-19 แบบ 
PCR ก่อน จงึคาดวา่จาํนวนตรวจเชือเฉลียรายวนัใน 3Q64 จะยงัคงสูงกวา่ 2Q64 

 คาดคนไขต้่างชาติจะฟืนตวัในปี 2565 จากเดิมทีเคยคาดการณว์า่ใน 4Q64 จะมี
การกลบัมาของคนไข ้Fly In แต่เนอืงดว้ยสถานการณ ์COVID-19 ในประเทศทียงั
รุนแรง ทาง BDMS จงึคาดวา่ในชว่ง 4Q64 อาจยงัมีจาํนวนคนไขต้า่งชาติไมม่าก   

      

Comment 
คาดสัดส่วนรายไดท้ีเกียวขอ้งกับ COVID-19 จะสูงขึนใน 3Q64 เนืองจากการระบาดที
รุนแรงมากขึน และมีจาํนวนเตียงรบัผู้ป่วยทังทีโรงพยาบาลและ Hospitel เพิมมากขึน 
ในขณะทีการฟืนตวัของคนไขเ้งนิสดเรมิดีขึนจากกลุม่คนไขไ้ทย เนืองจากทางโรงพยาบาล
ไดจ้ดัสรรพืนทีใหบ้รกิารแยกจากกนั ส่งผลใหจ้าํนวนผูป่้วย OPD ยงัสามารถเติบโตได ้เรา
ยังคงคาดว่าปี 2564 จะมีกาํไรที 8.64 พันล้านบาท เติบโต 19.8% YoY โดยปัจจุบัน 
BDMS เทรดอยู่ที EV/EBITDA ที 23X และคาดการฟืนตัวทีแข็งแกรง่จากการดาํเนินงาน
ปกติของ BDMS หลงัจากวิกฤต ิCOVID-19 ยงัคงคาํแนะนาํ “ซอื” ทีราคาเปา้หมาย 26.75 
บาท 
 

ขอ้มลูทางการเงนิ 
Year End: 2018A 2019A 2020A 2021F 2022F 

Sales(Bt mn)  78,417   82,723   68,074   74,021   79,878  

EBITDA (Bt mn)  16,259   16,752   13,955   14,115   14,875  

Net Profit (Bt mn)  9,191   15,517   7,214   8,641   9,063  

EPS (Bt)  0.59   0.46   0.55   0.58   0.54  

EV/EBITDA (x)  14.62   20.63   24.47   23.53   22.36  

PER(x) 5.37 25.24 45.61 38.08 36.31 

DPS(Bt)  0.32   0.55   0.55   0.30   0.32  

Div Yield (%) 1% 2% 3% 1% 2% 

ROE (%) 13% 18% 8% 10% 10% 

P/BV (X)  0.70   4.67   3.74   3.95   3.77  
Source: BDMS, Trinity Research 
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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 

 

 


