บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :

AA

หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

AA
Stable

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
วันที่ทบทวนล่าสุด : 24/10/61
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
27/10/57
10/11/54
17/12/53
11/02/51

อันดับ
เครดิ ต
AAA+
A
A

ครัง้ ที่ 174/2562
24 ตุลาคม 2562

แนวโน้ มอันดับ
เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Stable
Positive
Stable

ทริสเรทติ้งเพิม่ อันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) และอันดับ
เครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของบริษทั เป็ นระดับ “AA” จากเดิมที่ระดับ “AA-” ด้วย
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ โดยอันดับเครดิตทีเ่ พิม่ ขึน้ สะท้อนถึงโครงสร้างเงินทุนของ
บริษัทที่เข้มแข็งขึน้ จากปั จจัยสนับสนุ นต่าง ๆ ได้แก่ ความพยายามในการลดหนี้ ทเ่ี ร็วกว่าคาดและ
การมีฐานทุน ที่แข็งแกร่ง ยิง่ ขึ้นในขณะเดีย วกัน กับที่บริษัทยังคงสามารถรักษาผลประกอบการที่ดี
เอาไว้ได้พร้อมทัง้ มีกระแสเงินสดทีแ่ ข็งแกร่ง
อัน ดับเครดิต ยังคงสะท้อ นถึงสถานะทางการแข่งขัน ที่แข็งแกร่งของบริษัท ในธุรกิจให้บริการด้าน
สุขภาพในประเทศไทยโดยมีเครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่และมีตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลทีเ่ ป็ นที่
ยอมรับ และรู้จ ัก เป็ นอย่ า งดี การประเมิน อัน ดับ เครดิต ยัง พิจ ารณาถึง การแข่ง ขัน ที่รุ น แรง จาก
ผู้ป ระกอบการในธุ ร กิจ ให้บริก ารด้า นสุ ข ภาพทัง้ ภายในประเทศและต่ า งประเทศ รวมถึง สภาพ
เศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและทัวโลกที
่
ถ่ ดถอยลงซึ่งอาจนาไปสู่แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในอัตราที่
ลดลงอีกด้วย
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
ภาระหนี้ สินที่ลดลงช่วยเสริ มสร้างสถานะทางการเงิ นให้แข็งแกร่งขึน้
ทริสเรทติ้งคาดว่าสถานะทางการเงินของบริษทั จะยัง คงแข็งแกร่งในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า โดยอัตราส่วน
หนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ ายลดลงมาอยู่ทร่ี ะดับ
1.51 เท่ า ณ เดือ นมิถุ น ายน 2562 จากระดับ 2.11 เท่า ในปี 2561 อัต ราส่ ว นที่ล ดลงนี้ ไ ด้ร ับ แรง
สนับสนุ น จากการทากาไรที่เพิ่มขึ้น ทัง้ จากโรงพยาบาลใหม่ท่เี ปิ ดให้บ ริการและโรงพยาบาลเดิม ที่
สามารถสร้างการเติบโตอย่างมันคง
่ รวมทัง้ จากความพยายามในการลดภาระหนี้ทท่ี าได้เร็วกว่าทีค่ าด
ไว้

ติ ดต่อ:
สรินทร ซอสุขไพบูลย์

sarinthorn@trisrating.com
จุฑาทิพ จิตรพรหมพันธุ์

jutatip@trisrating.com
วจี พิทกั ษ์ไพบูลย์กจิ

wajee@trisrating.com
สุชาดา พันธุ, Ph. D.

suchada@trisrating.com

บริษทั มีกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ ายเพิม่ ขึน้ มาอยู่ทร่ี ะดับ 1.85 หมืน่
ล้า นบาทในปี 2561 จากระดับ 1.67 หมื่น ล้านบาทในปี 2560 และอยู่ท่ีร ะดับ 9.05 พัน ล้า นบาท
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ในขณะที่ภาระหนี้ของบริษัทก็ลดลงอย่างมีนัยสาคัญมาอยู่ท่รี ะดับ
3.22 หมื่นล้านบาท ณ เดือนมิถุนายน 2562 จากระดับประมาณ 4 หมืน่ ล้านบาท ณ เดือนธันวาคม
2561 อันเป็ นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ได้นาเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ายเงินลงทุนใน บริษทั โรงพยาบาล
รามคาแหง จากัด (มหาชน) ไปชาระคืนเงินกู้ทงั ้ ระยะสัน้ และระยะยาวที่มกี บั ธนาคารจานวนรวม
ประมาณ 8 พันล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลาครบกาหนด นอกจากนี้ การแปลงสภาพ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษัทจานวน 8.44 พันล้านบาทมาเป็ นหุ้นสามัญ ก็ช่วยเสริมสร้างฐานทุนของ
บริษทั ให้แข็งแกร่งยิง่ ขึ้นอีกด้วย โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั เพิม่ ขึน้ เป็ น 8.06 หมืน่ ล้านบาท ณ
เดือ นมิถุ นายน 2562 จากระดับ 7.34 หมื่น ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 ส่งผลให้อตั ราส่ ว นหนี้สนิ ทาง
การเงินต่อ เงินทุน ปรับตัวดีข้นึ มาอยู่ท่รี ะดับ 25.26% ณ เดือ นมิถุน ายน 2562 จากระดับ 34.71%36.29% ในช่วงระหว่างปี 2560 และ 2561
ทัง้ นี้ คาดว่าหนี้สนิ ทางการเงิน ของบริษทั จะอยู่ในระดับ 2.9-3.3 หมื่นล้านบาทในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า
จากแผนการขยายเครือข่ายโรงพยาบาลทีจ่ ะแล้วเสร็จภายในปี 2563 บริษทั จะนาเงินลงทุนส่วนใหญ่
ไปใช้เพือ่ การบารุงรักษาสินทรัพย์ประมาณปี ละ 5.9-6.4 พันล้านบาท รวมทัง้ ใช้ลงทุนในโรงพยาบาล
จอมเทียนในจังหวัดชลบุรอี กี จานวน 900 ล้านบาท และสาหรับการขยายพื้นทีบ่ ริการทางการแพทย์
เพิม่ เติมในโรงพยาบาลทีม่ อี ยู่อีกจานวนหนึ่ง เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัท
แล้วทริสเรทติ้งจึงคาดว่าบริษทั จะสามารถใช้เงินทุนจากการดาเนินส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนได้

เป็ นผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยที่มีเครือข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวาง
บริษัทมีเครือ ข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวางที่สุด ในประเทศไทยซึ่งครอบคลุ มโรงพยาบาล 48 แห่ งในหลายพื้นที่ทวประเทศ
ั่
เครือข่ายโรงพยาบาลที่
กว้างขวางในต่างจังหวัดช่วยลดการพึง่ พารายได้จากโรงพยาบาลหลักของบริษทั ในกรุงเทพฯ และยังช่วยกระจายแหล่งทีม่ าของรายได้อกี ด้วย บริษทั มี
สัดส่วนรายได้ทม่ี าจากโรงพยาบาลกรุงเทพ สานักงานใหญ่ ในปี 2561 อยู่ท่ี 17% ของรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์รวม ลดลงโดยลาดับจาก
ระดับ 22% ในปี 2558 นอกจากนี้ โรงพยาบาลใหม่ในเครือข่ายของบริษทั ซึง่ ตัง้ อยู่ในต่างจังหวัดก็มกี ารเติบโตทีด่ ขี น้ึ และเริม่ สร้างผลกาไร โดยในช่วงครึง่
แรกของปี 2562 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ โรงพยาบาล สมิตเิ วช ชลบุร ี และโรงพยาบาล Royal Phnom Penh มีอตั ราการเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง
แข็งแกร่งจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนทีร่ ะดับ 15% 25% และ 36% ตามลาดับ
บริษทั ยังให้บริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุม ทุกระดับตัง้ แต่ เวชศาสตร์ป้องกัน ไปจนถึงการรักษาโรคทีม่ คี วามซับซ้อนรุนแรงและโรคเฉพาะทางอีกด้วย
บริษทั ได้พฒ
ั นาศูนย์การแพทย์แห่งความเป็ นเลิศ (Centers of Excellence -- COEs) โดยทาการยกระดับโรงพยาบาลชัน้ นาจานวน 10 แห่งในเครือและ
เพิม่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทใ่ี ช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ขนั ้ สูงเพือ่ ให้บริการรักษาโรคทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ ทริสเรทติ้งเชื่อว่าศูนย์การแพทย์แห่งความเป็ น
เลิศและการรักษาโรคซับซ้อนเฉพาะทางจะช่วยเพิม่ จานวนคนไข้ชาวต่างชาติและชาวไทยทีม่ รี ายได้สูงซึ่งมีความต้องการรับบริการด้านสุขภาพทีม่ คี วาม
เป็ นพิเศษมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษทั ยังได้เปิ ด “BDMS Wellness Clinic” ซึ่งเป็ นศูนย์สุขภาพครบวงจรทีใ่ ห้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
และต่อมาในเดือนมิถุนายน 2562 บริษทั ก็ได้เปิ ด “Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok” ซึ่งเป็ นโรงแรมขนาด 290 ห้องทีต่ งั ้ อยู่ตดิ กับ BDMS
Wellness Clinic อีกด้วย โดยโรงแรมแห่งนี้จะให้บริการคู่กบั BDMS Wellness Clinic ในด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย รวมทัง้ ส่งเสริมการป้ องกันโรคและ
ยกระดับสุขภาพ
ณ เดือนมิถุนายน 2562 บริษทั สามารถให้บริการผูป้ ่ วยในจานวนทัง้ สิ้น 6,032 เตียง โดยคิดเป็ นสัดส่วน 17% ของจานวนเตียงในโรงพยาบาลเอกชน
ทัง้ หมดในประเทศ ซึง่ ถือว่ามีขนาดใหญ่มากเมือ่ เปรียบเทียบกับจานวนเตียงโดยเฉลีย่ ต่อโรงพยาบาลในประเทศไทยทีป่ ระมาณ 100 เตียงต่อโรงพยาบาล
นอกจากนี้ บริษัทยังมีบุคลากรทางการแพทย์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในอุตสาหกรรมโดยมีแพทย์ทป่ี ฏิบตั งิ านในเครือโรงพยาบาลราว ๆ 12,000 คนและมีพยาบาล
วิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านเต็มเวลาอีกประมาณ 8,000 คน เมือ่ พิจารณาถึงขนาดเครือข่ายโรงพยาบาลทีก่ ว้างขวางและบริการทางการแพทย์ทห่ี ลากหลายแล้ว
ทริสเรทติ้งจึงเห็นว่าบริษทั น่ าจะยังคงสถานะทางการตลาดทีแ่ ข็งแกร่งและคงความได้เปรียบในการแข่งขันทีเ่ หนือกว่าคู่แข่งต่อไปได้ ในช่วงระยะสัน้ ถึง
ระยะปานกลาง
ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลที่ แข็งแกร่งซึ่งครอบคลุมคนไข้หลากหลายกลุ่มช่วยสนับสนุนการเติ บโตของรายได้
บริษทั มีตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลหลัก ๆ จานวน 5 ตราซึ่งเป็ นที่รจู้ กั เป็ นอย่างดีในประเทศไทย ได้แก่ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” “โรงพยาบาลสมิติเวช”
“โรงพยาบาลบีเอ็นเอช” “โรงพยาบาลพญาไท” และ “โรงพยาบาลเปาโล” ปั จจุบนั โรงพยาบาลในเครือของบริษทั จานวน 15 แห่งและคลินิกอีก 1 แห่งได้รบั
การรับรองมาตรฐานจาก Joint Commission International (JCI) และเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติและคนไข้ชาวไทย โดย
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิตเิ วช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอชมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นคนไข้ทม่ี รี ายได้ปานกลางระดับบนไปจนถึ งรายได้สูงและ
คนไข้ชาวต่างชาติ ในขณะที่โรงพยาบาลเปาโลและโรงพยาบาลพญาไทมีลูกค้าเป้ าหมายเป็ นกลุ่มคนไข้ทม่ี รี ายได้ปานกลางถึงสูงและคนไข้ในระบบ
ประกันสังคม โดยรายได้จากผูป้ ่ วยชาวต่างชาติคดิ เป็ นสัดส่วนประมาณ 30% ของรายได้รวมของบริษทั
แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะอ่อนแอลงและเงินบาทไทยจะแข็งค่าขึน้ แต่จานวนผูป้ ่ วยนอกชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามารับบริการในโรงพยาบาลของบริษทั ยังคง
เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องโดยมีจานวน 4,114 คนต่อวันในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 จาก 4,010 คนต่อวันในปี 2561 และ 3,763 คนต่อวันในปี 2560 ในขณะ
ทีจ่ านวนผูป้ ่ วยในชาวต่างชาติมจี านวน 709 คนต่อวันในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 เพิม่ ขึน้ จาก 636 คนต่อวันในปี 2561 และ 599 คนต่อวันในปี 2560
รายได้จากผูป้ ่ วยชาวต่างชาติจากประเทศกัมพูชา โอมาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 มีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อนทีร่ ะดับ 22% 82% และ 94% ตามลาดับ ในขณะทีจ่ านวนผูป้ ่ วยนอกชาวไทยก็เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโดยมาอยู่ท่ี 25,433
คนต่อวันในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 จาก 25,022 คนต่อวันในปี 2561 อย่างไรก็ตาม จานวนผูป้ ่ วยในชาวไทยในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 อยู่ท่ี 3,294 คน
ต่อวัน ลดลง 1% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จากสมมติฐานขัน้ พื้นฐานของทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษทั จะเติบโตทีร่ ะดับประมาณ 5% ต่อปี ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าโดยปั จจัยขับเคลื่อนจะมาจาก
จานวนคนไข้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ทัง้ จากโรงพยาบาลใหม่และโรงพยาบาลที่มอี ยู่เดิมในเครือ รวมทัง้ จากระดับความรุนแรงของโรคที่เพิม่ สูงขึน้ นอกจากนี้ ความ
พยายามขยายฐานกลุ่มคนไข้ทม่ี ปี ระกันสุขภาพก็จะเป็ นปั จจัยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในช่วงระยะสัน้ ถึงระยะปานกลางด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้ ในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2562 บริษทั มีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกลุ่มคนไข้ทม่ี ปี ระกันสุขภาพคิดเป็ นสัดส่วน 31% ของรายได้จากการรักษาพยาบาลรวมของ
บริษทั โดยเพิม่ ขึน้ จาก 28% ในปี 2561 และ 26% ในปี 2560 บริษทั มีอตั รากาไรจากการดาเนินงานในปี 2561 ทีร่ ะดับ 22.6% ซึ่งสูงกว่าเล็กน้อยเมือ่
เปรียบเทียบกับอัตรากาไรของคู่แข่งในตลาดหลักทรัพย์ ซ่งึ อยู่ทร่ี ะดับประมาณ 20% โดยเฉลีย่ อย่างไรก็ตาม อัตรากาไรจากการดาเนินงานของบริษทั
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ลดลงมาอยู่ท่รี ะดับ 21.4% อันเป็ นผลมาจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศทีช่ ะลอตัว ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ดาเนิน งานคงที่ของบริษัทที่เพิ่ม สูงขึ้น และผลจากการบังคับใช้พ ระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ว่าด้ว ยการตัง้ ประมาณการหนี้สนิ ส าหรับ
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ผลประโยชน์พนักงานกรณีเลิกจ้าง ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าอัตรากาไรจากการดาเนินงานของบริษทั ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าจะอยู่ในระดับประมาณ 20%
ซึง่ สะท้อนถึงอัตรากาไรทีต่ ่ากว่าของโรงพยาบาลใหม่และของโรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok
การแข่งขันที่ รนุ แรงจะยังคงดาเนิ นต่อไป
ทริสเรทติ้งคาดว่าภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศทีช่ ะลอตัวจะส่งผลทาให้จานวนผูป้ ่ วยชาวไทยลดลงและยังคาดว่าจะมีโรงพยาบาลเอกชนเกิดขึน้ ใหม่อกี
หลายแห่ งในช่ว งระยะ 3 ปี ข ้างหน้ า ซึ่งจะทาให้การแข่งขัน ในอุ ต สาหกรรมทวีค วามรุน แรงมากยิ่งขึ้น ในขณะเดีย วกัน นอกจากจะต้อ งแข่งขัน กับ
โรงพยาบาลเอกชนไทยด้วยกันเองแล้ว โรงพยาบาลเอกชนทีม่ กี ลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นผูป้ ่ วยชาวต่างชาติยงั จะต้องแข่งขันกับโรงพยาบาลในต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์อกี ด้วย
อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งเชื่อว่าประเทศไทยจะยังคงมีความได้เ ปรียบทางการแข่งขันเหนือประเทศอื่น ๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปจาก
ปั จจัยสนับสนุ นที่รฐั บาลไทยมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเทีย่ วต้องการเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั ้งนี้ จานวน
ชาวต่างชาติโดยเฉลี่ยที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยอยู่ท่ปี ระมาณ 2 ล้านคนต่อปี ในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา นอกจากนี้ กระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬาแห่งประเทศไทยยังรายงานด้วยว่าการให้บริการทางการแพทย์แก่ชาวต่างชาติในประเทศไทยสร้างรายได้ ประมาณ 3.22 หมืน่ ล้านบาท
ในปี 2561 ซึง่ เพิม่ ขึน้ 18% จากปี 2560 ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยก็ได้อนุ มตั ใิ ห้วซี ่านาน 90 วันแก่ผปู้ ่ วยและนักท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพจากประเทศจีน
และจากประเทศเพือ่ นบ้านของไทยอีกด้วย ในการนี้ ทริสเรทติ้งจึงคาดว่าจานวนผูป้ ่ วยจากภูมภิ าคเอเซียตะวันออกและอินโดจีนทีต่ ้องการใช้บริการทาง
การแพทย์ในประเทศไทยจะยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในระยะ 3 ปี ขา้ งหน้า
ไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากการควบคุมราคายา
เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2562 รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ทก่ี าหนดให้ยารักษาโรคเป็ นสินค้าควบคุม โดยโรงพยาบาล
เอกชนทุกแห่งต้องแจ้งราคาซื้อและราคาจาหน่ ายยาแก่กรมการค้าภายใน และต้องแสดงราคาจาหน่ ายผ่านทางเวบไซต์ของโรงพยาบาลหรือแสดงผ่าน
เครื่องหมาย QR Code นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจาหน่ าย โรงพยาบาลจะต้องแจ้ง การเปลี่ยนแปลงต่อกรมการค้าภายในก่อนการ
เปลีย่ นแปลงราคา โรงพยาบาลทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามจะถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชน
ต้องออกใบสังยาให้
่
แก่ผปู้ ่ วยเมือ่ ผูป้ ่ วยมีความจานงขอซื้อยานอกโรงพยาบาล ทัง้ นี้ บริษทั คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
รายได้ค่ายาของบริษทั เนื่องจากผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ยงั คงซื้อยาจากโรงพยาบาล อีกทัง้ บริษัทยังเชื่อว่าราคาจาหน่ ายที่สูงกว่าราคาในร้านขายยาทัวไปนั
่
น้
สะท้อนถึงคุณภาพของยาและมาตรฐานในการเก็บรักษาทีด่ กี ว่า นอกจากนี้ บริษทั ยังสามารถเรียกคืนยาทีอ่ าจมีปัญหาหรือมีการแจ้งเรียกคืนจากบริษทั
จาหน่ายยาได้อย่างทันท่วงทีอกี ด้วย
มีสภาพคล่องที่เพียงพอ
ทริสเรทติ้งประเมินว่าบริษทั มีสภาพคล่องทีเ่ พียงพอ ในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้า แหล่งเงินทุนของบริษทั จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จานวน 1.05 หมืน่ ล้านบาททีม่ ี ณ เดือนมิถุนายน 2562 โดยบริษทั จะมีเงินทุนจากการดาเนินงานประมาณ 1.4-1.6 หมืน่ ล้านบาทต่อปี ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า
ในขณะทีค่ วามต้องการใช้เงินทุนจะเป็ นค่าใช้จ่ายเงินลงทุนตามแผนประมาณ 9 พันล้านบาทถึง 1 หมืน่ ล้านบาทต่อปี บริษัทมีหนี้ระยะยาวที่จะครบ
กาหนดชาระในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 จานวน 3.09 พันล้านบาทกับอีกประมาณ 5.19 พันล้านบาทในปี 2563 และคาดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปั นผล
ประมาณ 5.5-6.0 พันล้านบาทต่อปี ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า นอกจากนี้ บริษทั ยังมีเงินลงทุนใน บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งมีมลู ค่า
ยุตธิ รรมรวมอยู่ท่ี 2.22 หมืน่ ล้านบาท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ทีจ่ ะช่วยเสริมความยืดหยุ่นทางการเงินให้แก่บริษทั อีกด้วย
ข้อกาหนดทางการเงินทีบ่ ริษทั มีกบั ผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ละธนาคารระบุให้บริษทั ต้องคงระดับอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ ภี าระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนทุน ไม่ให้เกิน
1.75 เท่าและอัต ราส่ว นหนี้สนิ ทางการเงิน สุ ทธิต่ อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่ าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายไม่ให้เกิน 3.25 เท่า ทัง้ นี้ ณ เดือ น
มิถุนายน 2562 บริษัทสามารถรักษาข้อกาหนดทางการเงินดังกล่าวเอาไว้ในระดับทีต่ ่ ากว่าเกณฑ์ได้โดยมีอตั ราส่วนอยู่ท่รี ะดับ 0.4 เท่าและ 1.5 เท่า
ตามลาดับ เมือ่ พิจารณาจากสถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั แล้ว ทริสเรทติ้งเชือ่ ว่าบริษทั จะยังคงสามารถปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อกาหนดทางการ
เงินดังกล่าวได้
สมมติ ฐานกรณี พนื้ ฐาน




รายได้ของบริษทั น่าจะเติบโตทีร่ ะดับประมาณ 5% ต่อปี ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า
อัตรากาไรจากการดาเนินงานของบริษทั จะอยู่ในระดับประมาณ 20% ต่อปี ในช่วงปี 2562-2565
บริษทั จะใช้เงินลงทุนประมาณ 1 หมืน่ ล้านบาทต่อปี หรือประมาณ 4 หมืน่ ล้านบาทโดยรวมในช่วงปี 2562-2565
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แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษทั จะยังคงรักษาสถานะผูน้ าในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเอาไว้
ได้และจะยังคงมีผลประกอบการทางการเงินทีเ่ ข้มแข็งต่อไป
ปัจจัยที่อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตอาจได้รบั แรงกดดันให้ต้องปรับลดลงหากบริษทั มีการลงทุนโดยการก่อ หนี้เชิงรุกจากการใช้เงินกูเ้ ป็ นเงินลงทุน และ/หรือซื้อกิจการจนทาให้
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ ายสูงกว่า 2.0 เท่า หรืออัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อ
หนี้สนิ ทางการเงินอยู่ต่ากว่า 40% เป็ นระยะเวลานานต่อเนื่อง ในขณะทีโ่ อกาสในการปรับเพิม่ อันดับเครดิตนัน้ มีจากัดในระยะปานกลาง
ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ายทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิ นที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน (%)

ม.ค.-มิ .ย.
2562
40,407
8,645
6,097
9,048
5,856
622
4,148
134,354
27,238
80,603

---------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ----------------2561
2560
2559
2558
79,333
17,957
13,746
18,528
14,429
1,359
7,700
133,499
39,036
73,438

72,772
16,087
11,955
16,652
12,392
1,696
15,605
122,627
37,528
65,871

68,844
15,315
11,508
15,874
12,929
1,023
8,981
107,015
30,817
58,305

63,633
14,693
11,302
15,557
12,381
1,281
6,342
102,335
27,869
54,997

21.40

22.63

22.11

22.25

23.09

11.30
14.55

12.11
13.63

11.79
9.82

12.63
15.52

13.16
12.14

1.51

2.11

2.25

1.94

1.79

46.09
25.26

36.96
34.71

33.02
36.29

41.95
34.58

44.43
33.63

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่ เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
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บริ ษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (BDMS)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
BDMS202A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563
BDMS222A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
BDMS233A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
BDMS242A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567
BDMS256A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568
BDMS266A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
Stable

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรื อพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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