
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั กรุงเทพดุสติ  
เวชการ จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “AA” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบั
เครดิตสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบรษิัทจากการเป็นผู้ประกอบการโรงพยาบาล
เอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศที่มเีครอืข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่และมชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัและ
เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี การประเมินอันดับเครดิตยงัพจิารณาถึงผลการด า เนินงานที่ดีของบรษิัท 
ตลอดจนความเสีย่งทางดา้นการเงนิทีอ่ยู่ในระดบัปานกลางและสภาพคล่องที่เพยีงพอ อย่างไรกต็าม 
จุดแขง็ดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการแขง่ขนัทีรุ่นแรงจากผูป้ระกอบการในธุรกจิใหบ้รกิารด้าน
สุขภาพทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ และผลกระทบอนัเกดิจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

เป็นผู้ประกอบกำรโรงพยำบำลเอกชนรำยใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  

บรษิทัเป็นผูน้ าตลาดในธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทย โดยในปี 2562 บรษิทัมรีายไดจ้าก
การให้บรกิารด้านสุขภาพและรายได้จากการขายรวมทัง้สิ้น 7.96 หมื่นล้านบาท คดิเป็นส่วนแบ่ง
ตลาดประมาณ 53% ของรายได้รวมของกลุ่มผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ ส่วนแบ่งทางการตลาดของบรษิัทสูงกว่าบรษิัทคู่แข่งที่มี
รายไดเ้ป็นอนัดบัสองซึง่มสี่วนแบ่งตลาดอยู่ที ่12% 

ณ เดือนมถิุนายน 2563 บรษิัทมเีครอืข่ายโรงพยาบาล 49 แห่งในหลายพื้นที่ทัว่ประเทศ บรษิัท
ใหบ้รกิารด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทุกระดบั โดยมจี านวนเตยีงรองรบัการให้บรกิารผู้ป่วยในทัง้สิ้น 
6,085 เตียง หรอืคดิเป็นสดัส่วน 16% ของจ านวนเตียงในโรงพยาบาลเอกชนทัง้หมดในประเทศ 
นอกจากนี้ บรษิทัยงัมบีุคลากรทางการแพทยท์ี่มากทีสุ่ดในอุตสาหกรรม โดยมแีพทยท์ีป่ฏบิตังิานใน
เครอืโรงพยาบาลมากกว่า 12,800 คนและมพียาบาลอกีประมาณ 10,000 คน เมื่อพจิารณาถงึขนาด
เครอืข่ายโรงพยาบาลที่กวา้งขวางและบรกิารทางการแพทย์ทีห่ลากหลายแลว้ ทรสิเรทติ้งจงึเหน็ว่า 
บรษิทัน่าจะยงัคงสถานะทางการตลาดที่แขง็แกร่งและคงความได้เปรยีบในการแข่งขนัที่เหนือกว่า
คู่แขง่ต่อไปได ้ 

ธรุกิจให้บริกำรด้ำนสุขภำพได้รบัผลกระทบจำกโรคโควิด 19 

มาตรการควบคุมการเข้าประเทศอย่างเคร่งครัดและการกักกันโรคส าหรับผู้เดินทางมาจาก
ต่างประเทศที่เข้ามาในราชอาณาจกัรส่งผลให้จ านวนผู้ป่วยต่างชาติลดลง ในช่วงครึ่งแรกของปี 
2563 รายไดร้วมของผูป้ระกอบการทีใ่หบ้รกิารด้านสุขภาพที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ลดลง
ประมาณ 12% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี้ รายได้ของผู้ประกอบการที่มกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ผูป่้วยต่างชาตใินตลาดท่องเทีย่วเชงิการแพทยห์ดตวัลงถงึ 15%-30% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

โดยปกตแิลว้สดัส่วนรายไดร้วมของบรษิทัจะมาจากผูป่้วยชาวไทยคดิเป็นประมาณ 70% และทีเ่หลอื
มาจากผู้ป่วยต่างชาติ วิกฤตการณ์โรคโควิด 19 และการปิดประเทศส่งผลท าให้จ านวนผู้ป่วย
ต่างชาตขิองบรษิทัลดลงอย่างมากในไตรมาสที ่2 ของปี 2563 ส่วนจ านวนผูป่้วยชาวไทยก็ลดลงใน
เดอืนเมษายน 2563 ซึง่เป็นช่วงทีป่ระชาชนเกดิความหวาดกลวัโรคโควดิ 19 อย่างมากและเป็นช่วง
จ ากดัเวลาออกนอกเคหสถานอกีด้วย ส่งผลใหจ้ านวนผูป่้วยต่างชาตทิี่มาใช้บรกิารด้านสุขภาพใน
โรงพยาบาลของบรษิทัในช่วงครึง่แรกของปี 2563 หดตวัลงไปประมาณ 28% จากช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อนมาอยู่ที ่2,948 คนต่อวนั ในขณะทีจ่ านวนผูป่้วยชาวไทยลดลงประมาณ 12% จากช่วงเดยีวกนั

  

บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชกำร จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 175/2563 

 26 ตุลำคม 2563 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  AA 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 24/10/62 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

24/10/62 AA Stable 
27/10/57 AA- Stable 
10/11/54 A+ Stable 
17/12/53 A Positive 
11/02/51 A Stable 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
สรนิทร ซอสุขไพบูลย ์
sarinthorn@trisrating.com 
 

จุฑาทพิ จติรพรหมพนัธุ ์
jutatip@trisrating.com 
 

วจ ีพทิกัษ์ไพบูลยก์จิ 
wajee@trisrating.com 
 

เสาวรส จริะชยัพทิกัษ์ 
sauwarot@trisrating.com 
 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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ของปีก่อนมาอยู่ที ่22,245 คนต่อวนั ส่งผลท าใหร้ายไดจ้ากการรกัษาพยาบาลโดยรวมของบรษิทัในช่วงครึง่แรกของปี 2563 ลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 3.2 หมื่น
ลา้นบาท จากระดบั 3.85 หมื่นลา้นบาทในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 ภาครฐัได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ลง ทรสิเรทติ้งคาดว่ากลุ่มผูป่้วยต่างชาตใินตลาดท่องเที่ยวเชงิการแพทย์อาจเป็นกลุ่ม
ชาวต่างชาตกิลุ่มแรก ๆ ทีไ่ดร้บัอนุญาตเมื่อมกีารเปิดประเทศเพื่อเป็นการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ เมื่อไม่นานมานี้ รฐับาลไดป้ระกาศแผนการที่จะอนุญาตให้
นักท่องเที่ยวต่างชาตเิขา้มาพ านักระยะยาวในประเทศไทยไดต้ัง้แต่เดอืนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทัง้นี้ ด้วยสถานะในการแข่งขนัทีแ่ขง็แกร่งของประเทศ
ไทยในเรื่องคุณภาพการใหบ้รกิารด้านการแพทย์ ท าเลที่ตัง้ และราคาที่ต ่ากว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่น ๆ จงึท าใหช้าวต่างชาตจิ านวนมากยงัคง
ตอ้งการเขา้มารบับรกิารดา้นการแพทยใ์นประเทศไทย  

หลงัจากมาตรการต่าง ๆ เริม่ผ่อนคลายลง สญัญาณการฟ้ืนตวัของจ านวนผูป่้วยในประเทศเริม่ปรากฏแมว้่าจะยงัไม่กลบัไปถงึระดบัปกตกิ็ตาม บ รษิทัมี
ฐานผูป่้วยชาวไทยจ านวนมากและยงัไดพ้ยายามเพิม่จ านวนผูป่้วยในประเทศดว้ยการรณรงค์ส่งเสรมิการขายต่าง ๆ และร่วมมอืกบับรษิทัประกนั ภายใต้
สมมตฐิานพืน้ฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่ารายไดจ้ากการด าเนินงานของบรษิทัจะลดลงประมาณ 20% ในปี 2563 และจะค่อย ๆ ปรบัดขีึน้ในปี 2564 แต่ยงั
ต ่ากว่าระดบัรายไดใ้นปี 2562 ประมาณ 10% และหลงัจากนัน้จะเพิม่กลบัขึน้ไปอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 8.2-8.6 หมื่นลา้นบาทต่อปีในช่วง 2 ปีถดัมา 

ในปี 2562 บรษิทัมกี าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายทีร่ะดบัประมาณ 1.94 หมื่นลา้นบาท อย่างไรกต็าม ในช่วงครึง่แรกของปี 
2563 ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัลดลงไป 14% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน มาอยู่ที่ระดบั 7.6 พนัล้านบาท 
เนื่องจากรายได้ที่หดตวัลง ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิัทได้ควบคุมค่าใช้จ่ายและเลื่อนการลงทุนหลกั ๆ ออกไปเพื่อลดผลกระทบจากการลดลงของรายได้ 
ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัจะอยู่ในช่วง 19%-20% โดยพจิารณา
จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควดิ 19 และค่าใชจ้่ายด าเนินงานหลกั ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร  

ช่ือเสียงโรงพยำบำลท่ีแขง็แกร่งและครอบคลุมคนไข้หลำกหลำยกลุ่มช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของรำยได้ 

บรษิทัมเีครอืขา่ยโรงพยาบาลภายใต ้5 แบรนดห์ลกั ไดแ้ก่ “โรงพยาบาลกรุงเทพ”  “โรงพยาบาลสมติเิวช” “โรงพยาบาลบเีอน็เอช” “โรงพยาบาลพญาไท” 
และ “โรงพยาบาลเปาโล” ซึ่งมชีื่อเสยีงเป็นที่รู้จกัเป็นอย่างดีในประเทศไทย  ปัจจุบนัโรงพยาบาลในเครอืของบรษิทัจ านวน 14 แห่งได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานจาก Joint Commission International (JCI) และเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางในกลุ่มคนไขช้าวต่างชาติและคนไขช้าวไทย โดยโรงพยาบาล
กรุงเทพ โรงพยาบาลสมติิเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอชมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นคนไข้ที่มรีายได้ปานกลางระดบับนไปจนถึงรายได้สูงและคนไข้
ชาวต่างชาต ิในขณะทีโ่รงพยาบาลเปาโลและโรงพยาบาลพญาไทมลีูกคา้เป้าหมายเป็นกลุ่มคนไขท้ีม่รีายไดป้านกลางถงึสงูและคนไขใ้นระบบประกนัสงัคม  

บรษิทัได้ยกระดบัโรงพยาบาลชัน้น าจ านวน 10 แห่งใหเ้ป็นศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลศิ (Centers of Excellence -- COEs) ที่พรอ้มด้วยเครื่องมอื
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ขัน้สูงเพื่อให้บรกิารรกัษาโรคที่มคีวามซบัซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ บรษิัทยงัได้เปิด “BDMS Wellness 
Clinic” และ “Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok” เพื่อใหบ้รกิารด้านเวชศาสตรช์ะลอวยั ทัง้นี้ ในช่วงมาตรการปิดประเทศ Wellness Resort 
ของบรษิทัเป็นโรงแรมกลุ่มแรกๆ ในกรุงเทพมหานครที่ได้เขา้ร่วมเป็นโรงแรมส าหรบัการกกัตวัเพื่อสงัเกตอาการส าหรบัผูท้ี่เดนิทางมาจากต่า งประเทศ 
(Alternative State Quarantine -- ASQ) ในขณะเดยีวกนั บรษิทักไ็ดจ้ดัหอพกัผูป่้วยในโรงพยาบาล 30 แห่งในเครอืขา่ยโรงพยาบาลของบรษิทัเพื่อใช้เป็น
โรงพยาบาลส าหรบักกัตวัเพื่อสงัเกตอาการผูป่้วยที่เดนิทางมาจากต่างประเทศ (Alternative Hospital Quarantine --AHQ) อกีด้วย ทัง้นี้ การเขา้ร่วมเป็น
สถานที่กกัตวัเพื่อสงัเกตอาการส าหรบัผู้เดินทางกลบัมาจากต่างประเทศดงักล่าวจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการลดล งอย่างมากของจ านวนผู้ป่วย
ต่างชาตลิงไดบ้า้ง  

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รายได้จากกลุ่มคนไขท้ี่มปีระกนัสุขภาพของบรษิทัได้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยบรษิทัได้ร่วมมอืกบับรษิทัประกนัเพื่อขยายฐานกลุ่ม
คนไขท้ี่มปีระกนัสุขภาพ โดยในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 บรษิทัมรีายได้ค่ารกัษาพยาบาลจากกลุ่มคนไขท้ี่มปีระกนัสุขภาพคดิเป็นสดัส่วน 32% ของ
รายได้จากการรกัษาพยาบาลรวมของบรษิทั โดยเพิม่ขึน้จาก 31% ในปี 2562 และ 29% ในปี 2561 ทัง้นี้ คาดว่าการเพิม่ขึน้ของจ านวนคนไขท้ี่มปีระกนั
สุขภาพจะช่วยเพิม่อตัราการครองเตยีงผูป่้วยในของโรงพยาบาลได้ในช่วงระยะยาว 

กำรแข่งขนัท่ีรนุแรงจะยงัคงด ำเนินต่อไป 

ทรสิเรทติ้งเหน็ว่าปัจจยัพืน้ฐานของธุรกจิโรงพยาบาลในช่วงระยะปานกลางยงัคงดอียู่ โดยมปัีจจยัสนับสนุนจากสภาวการณ์สงัคมสงูอายุและความตื่นตวั
ด้านการดูแลสุขภาพที่เพิม่ขึน้ทัว่โลก อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัในอุตสาหกรรมทัง้จากผูป้ระกอบการภายในประเทศและต่างประเทศจะยงัคงรุนแรง ใน
ความเห็นของทริสเรทติ้งเห็นว่า การแข่งขนัในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดภายในประเทศน่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากจ านวน
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนที่จะเกิดขึ้นใหม่หลายแห่งในช่วงระย ะ 3 ปีข้างหน้า โดยมีจ านวนคลินิกพิเศษที่ด าเนินการโดย
โรงพยาบาลรฐัเพิม่มากขึน้ และยงัมผีูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหม่ ๆ เขา้มาแข่งขนั นอกจากนี้ ยงัมผีูป้ระกอบการด้านอสงัหารมิทรัพย์และ
โรงแรมหลายแห่งได้เปลีย่นรปูแบบธุรกจิเขา้สู่อุตสาหกรรมบรกิารด้านสุขภาพอกีด้วย การแข่งขนัที่ทวคีวามรุนแรงขึน้นี้อาจน ามาซึง่การเคลื่อนยา้ยของ
บุคคลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลและอาจก่อใหก้ารแขง่ขนัทางดา้นราคาในช่วงระยะกลางได้ 
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ภำระหน้ีสินในระดบัปำนกลำง  

ทรสิเรทติ้งคาดว่าหนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัจะอยู่ในระดบั 2.9-3.2 หมื่นล้านบาทในช่วง 3 ปีข้างหน้า บรษิัทจะน าเงนิลงทุนส่วนใหญ่ไปใช้เพื่อการ
บ ารุงรกัษาสนิทรพัยป์ระมาณปีละ 3.5-8 พนัล้านบาท รวมทัง้ใชส้ าหรบัการขยายพื้นที่บรกิารทางการแพทย์เพิม่เตมิในโรงพยาบาลที่มีอยู่อกีจ านวนหนึ่ง 
เมื่อพจิารณาจากกระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัแลว้ ทรสิเรทติ้งจงึคาดว่าบรษิทัจะใชก้ระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเป็นเงนิลงทุนส่วนใหญ่ได ้ทัง้นี้ 
ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า หากไม่มกีารเขา้ซื้อกจิการขนาดใหญ่โดยใชห้นี้สนิเป็นเงนิทุนแลว้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทั
จะอยู่ต ่ากว่า 35% ในขณะที่ อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายจะอยู่ที่ระดบัประมาณ 2 เท่า 
และอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิจะอยู่สงูกว่า 40%  

มีสภำพคล่องท่ีเพียงพอ  

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าบรษิทัมสีภาพคล่องที่เพยีงพอ ในช่วง 12-24 เดอืนขา้งหน้า แหล่งเงนิทุนของบรษิทัจะมาจากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
จ านวน 4.3 พนัล้านบาทที่ม ีณ เดอืนมถิุนายน 2563 โดยคาดว่าบรษิทัจะมเีงนิทุนจากการด าเนินงานประมาณ 1.2-1.3 หมื่นล้านบาทในช่วง 12 เดอืน
ขา้งหน้า ในขณะทีค่วามตอ้งการใชเ้งนิทุนจะเป็นค่าใชจ้่ายเงนิลงทุนตามแผนประมาณ 6.5-8 พนัลา้นบาทต่อปี บรษิทัมหีนี้ระยะยาวทีจ่ะครบก าหนดช าระ
จ านวน 3.5 พนัล้านบาทในปี 2564 และมหีนี้ระยะยาวและหู้นกู้ที่จะครบก าหนดช าระอกีประมาณ 5.1 พนัล้านบาทในปี 2565 นอกจากนี้ บรษิัทมเีงนิ
ลงทุนใน บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมมีูลค่าตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ 1.72 หมื่นล้านบาท ณ วนัที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่จะช่วย
เสรมิความยดืหยุ่นทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัอกีดว้ย  

ขอ้ก าหนดทางการเงนิที่บรษิทัมกีบัผูถ้อืหุน้กูแ้ละธนาคารระบุใหบ้รษิทัตอ้งคงระดบัอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนทุนไม่ให้เกนิ 
1.75 เท่าและอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิสุทธติ่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายไม่ใหเ้กนิ 3.25 เท่า ทัง้นี้ ณ เดอืนมถิุนายน 
2563 บรษิัทสามารถรกัษาข้อก าหนดทางการเงนิดงักล่าวเอาไว้ในระดบัที่ต ่ากว่าเกณฑ์ได้โดยมอีตัราส่วนอยู่ที่ระดบั 0.4 เท่าและ 1.9 เท่าตามล าดบั     
ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าบรษิทัจะยงัคงสามารถปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทางการเงนิดงักล่าวต่อไป  

สมมติฐำนกรณีพ้ืนฐำน 

• รายไดจ้ะลดลงประมาณ 20% ในปี 2563 และจะค่อย ๆ ปรบัดขีึน้ในปี 2564 แต่ยงัต ่ากว่าระดบัรายไดใ้นปี 2562 ประมาณ 10% และหลงัจากนัน้จะ
เพิม่กลบัขึน้ไปอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 8.2-8.6 หมื่นลา้นบาทต่อปีในช่วง 2 ปีถดัมา 

• อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายจะอยู่ในช่วง 19%-20%   
• เงนิลงทุนโดยรวมจะอยู่ทีป่ระมาณ 2.9 หมื่นลา้นบาทในช่วงปี 2563-2566 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหมายของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะยงัคงรกัษาสถานะผูน้ าในธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนเอาไว้
ไดแ้ละจะยงัคงมสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอต่อไป 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติอาจได้รบัแรงกดดนัใหต้้องปรบัลดลงหากบรษิทัมกีารลงทุนโดยการก่อหนี้เชงิรุกจากการใช้เงนิกู้เป็นเงนิลงทุนและ/หรอืซื้อกจิการจนท าให้
อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายสงูกว่า 2.0 เท่า หรอือตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อ
หนี้สนิทางการเงนิอยู่ต ่ากว่า 40% เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ในขณะทีโ่อกาสในการปรบัเพิม่อนัดบัเครดตินัน้มจี ากดัในช่วงระยะปานกลาง  
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 

      --------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ----------------- 
 

 
ม.ค.-มิ.ย. 

2563 
            2562             2561 2560 2559 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

33,980 83,774 78,288 72,772 68,844 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี  4,419 13,428 13,746 11,955 11,508 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  7,992 19,371 18,528 16,652 15,874 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  6,792 14,333 14,429 12,392 12,929 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  468 1,164 1,359 1,696 1,023 
เงนิลงทุน 

 
3,806 7,995 7,700 15,605 8,981 

สนิทรพัยร์วม 
 

132,852 133,662 133,499 122,627 107,015 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
31,889 25,215 39,036 37,528 30,817 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

84,409 87,182 73,438 65,871 58,305 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            

อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (%) 

 

23.52 23.12 23.67 22.88 23.06 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถาวร (%) 
 

9.86 **         11.38 12.11 11.79 12.63 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 

17.09 16.64 13.63 9.82 15.52 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 
1.74 **           1.30 2.11 2.25 1.94 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%) 
 

47.88 **         56.85 36.96 33.02 41.95 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
27.42 22.43 34.71 36.29 34.58 

*  งบการเงนิรวม 
**      ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 
เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 

 

 

 

 

 

  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั  กรงุเทพดสิุตเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) (BDMS) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: AA 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
BDMS222A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 AA 
BDMS233A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 AA 
BDMS242A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 AA 
BDMS256A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 AA 
BDMS266A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2569 AA 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563  ห้ามมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเก็บไวเ้พื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ที่ระบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มิได้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า ห รอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิด้ค านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสี ยหายใดๆ อนัเกิดจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


