บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหำชน)
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :

AA

หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

AA
Stable

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
วันที่ทบทวนล่ำสุด : 24/10/62
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
24/10/62
27/10/57
10/11/54
17/12/53
11/02/51

อันดับ
เครดิ ต
AA
AAA+
A
A

ครัง้ ที่ 175/2563
26 ตุลำคม 2563

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

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของ บริษทั กรุงเทพดุสติ
เวชการ จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “AA” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับ
เครดิตสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทจากการเป็ นผู้ประกอบการโรงพยาบาล
เอกชนรายใหญ่ท่สี ุดในประเทศที่มเี ครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่และมีช่อื เสียงเป็ นที่ยอมรับและ
เป็ น ที่รู้จักเป็ น อย่ างดี การประเมิน อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงผลการดาเนิน งานที่ดีของบริษัท
ตลอดจนความเสีย่ งทางด้านการเงินทีอ่ ยู่ในระดับปานกลางและสภาพคล่องที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม
จุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการแข่งขันทีร่ ุนแรงจากผูป้ ระกอบการในธุรกิจให้บริการด้าน
สุขภาพทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ และผลกระทบอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)
ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิ ต
เป็ นผู้ประกอบกำรโรงพยำบำลเอกชนรำยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
บริษทั เป็ นผูน้ าตลาดในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทย โดยในปี 2562 บริษทั มีรายได้จาก
การให้บริการด้านสุขภาพและรายได้จากการขายรวมทัง้ สิ้น 7.96 หมื่นล้านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่ง
ตลาดประมาณ 53% ของรายได้รวมของกลุ่มผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทสูงกว่าบริษัทคู่แข่งที่มี
รายได้เป็ นอันดับสองซึง่ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ท่ี 12%

ติ ดต่อ:
สรินทร ซอสุขไพบูลย์

sarinthorn@trisrating.com
จุฑาทิพ จิตรพรหมพันธุ์

ณ เดือนมิถุนายน 2563 บริษัทมีเครือข่ายโรงพยาบาล 49 แห่งในหลายพื้นที่ทวประเทศ
ั่
บริษัท
ให้บริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทุกระดับ โดยมีจานวนเตียงรองรับการให้บริการผู้ป่วยในทัง้ สิ้น
6,085 เตียง หรือคิดเป็ นสัดส่วน 16% ของจานวนเตียงในโรงพยาบาลเอกชนทัง้ หมดในประเทศ
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ท่มี ากทีส่ ุดในอุตสาหกรรม โดยมีแพทย์ทป่ี ฏิบตั งิ านใน
เครือโรงพยาบาลมากกว่า 12,800 คนและมีพยาบาลอีกประมาณ 10,000 คน เมื่อพิจารณาถึงขนาด
เครือข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวางและบริการทางการแพทย์ทห่ี ลากหลายแล้ว ทริสเรทติ้งจึงเห็นว่า
บริษทั น่าจะยังคงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งและคงความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่า
คู่แข่งต่อไปได้

jutatip@trisrating.com

ธุรกิ จให้บริ กำรด้ำนสุขภำพได้รบั ผลกระทบจำกโรคโควิ ด 19

วจี พิทกั ษ์ไพบูลย์กจิ

มาตรการควบคุ ม การเข้า ประเทศอย่ า งเคร่ ง ครัด และการกัก กัน โรคส าหรับ ผู้เ ดิน ทางมาจาก
ต่างประเทศที่เข้ามาในราชอาณาจักรส่ งผลให้จานวนผู้ป่วยต่างชาติล ดลง ในช่วงครึ่งแรกของปี
2563 รายได้รวมของผูป้ ระกอบการทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง
ประมาณ 12% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทัง้ นี้ รายได้ของผู้ประกอบการที่มกี ลุ่มเป้ าหมายเป็ น
ผูป้ ่ วยต่างชาติในตลาดท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์หดตัวลงถึง 15%-30% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน

wajee@trisrating.com
เสาวรส จิระชัยพิทกั ษ์

sauwarot@trisrating.com

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

โดยปกติแล้วสัดส่วนรายได้รวมของบริษทั จะมาจากผูป้ ่ วยชาวไทยคิดเป็ นประมาณ 70% และทีเ่ หลือ
มาจากผู้ป่วยต่า งชาติ วิกฤตการณ์ โ รคโควิด 19 และการปิ ดประเทศส่ งผลท าให้จ านวนผู้ป่ วย
ต่างชาติของบริษทั ลดลงอย่างมากในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ส่วนจานวนผูป้ ่ วยชาวไทยก็ลดลงใน
เดือนเมษายน 2563 ซึง่ เป็ นช่วงทีป่ ระชาชนเกิดความหวาดกลัวโรคโควิด 19 อย่างมากและเป็ นช่วง
จากัดเวลาออกนอกเคหสถานอีกด้วย ส่งผลให้จานวนผูป้ ่ วยต่างชาติท่มี าใช้บริการด้านสุขภาพใน
โรงพยาบาลของบริษทั ในช่วงครึง่ แรกของปี 2563 หดตัวลงไปประมาณ 28% จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อนมาอยู่ท่ี 2,948 คนต่อวัน ในขณะทีจ่ านวนผูป้ ่ วยชาวไทยลดลงประมาณ 12% จากช่วงเดียวกัน

ของปี ก่อนมาอยู่ท่ี 22,245 คนต่อวัน ส่งผลทาให้รายได้จากการรักษาพยาบาลโดยรวมของบริษทั ในช่วงครึง่ แรกของปี 2563 ลดลงมาอยู่ทร่ี ะดับ 3.2 หมื่น
ล้านบาท จากระดับ 3.85 หมื่นล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในช่วงครึง่ หลังของปี 2563 ภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ลง ทริสเรทติ้งคาดว่ากลุ่มผูป้ ่ วยต่างชาติในตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อาจเป็ นกลุ่ม
ชาวต่างชาติกลุ่มแรก ๆ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตเมื่อมีการเปิ ดประเทศเพื่อเป็ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลได้ประกาศแผนการที่จะอนุญาตให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพานักระยะยาวในประเทศไทยได้ตงั ้ แต่เดือนตุลาคม 2563 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ ด้วยสถานะในการแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่งของประเทศ
ไทยในเรื่องคุณภาพการให้บริการด้านการแพทย์ ทาเลที่ตงั ้ และราคาที่ต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ จึงทาให้ชาวต่างชาติจานวนมากยังคง
ต้องการเข้ามารับบริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย
หลังจากมาตรการต่าง ๆ เริม่ ผ่อนคลายลง สัญญาณการฟื้ นตัวของจานวนผูป้ ่ วยในประเทศเริม่ ปรากฏแม้ว่าจะยังไม่กลับไปถึงระดับปกติก็ตาม บ ริษทั มี
ฐานผูป้ ่ วยชาวไทยจานวนมากและยังได้พยายามเพิม่ จานวนผูป้ ่ วยในประเทศด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการขายต่าง ๆ และร่วมมือกับบริษทั ประกัน ภายใต้
สมมติฐานพืน้ ฐานของทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้จากการดาเนินงานของบริษทั จะลดลงประมาณ 20% ในปี 2563 และจะค่อย ๆ ปรับดีขน้ึ ในปี 2564 แต่ยงั
ต่ากว่าระดับรายได้ในปี 2562 ประมาณ 10% และหลังจากนัน้ จะเพิม่ กลับขึน้ ไปอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 8.2-8.6 หมื่นล้านบาทต่อปี ในช่วง 2 ปี ถดั มา
ในปี 2562 บริษทั มีกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายทีร่ ะดับประมาณ 1.94 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึง่ แรกของปี
2563 กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายของบริษทั ลดลงไป 14% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน มาอยู่ท่รี ะดับ 7.6 พันล้านบาท
เนื่องจากรายได้ท่หี ดตัวลง ทัง้ นี้ ในปี 2563 บริษัทได้ควบคุมค่าใช้จ่ายและเลื่อนการลงทุนหลัก ๆ ออกไปเพื่อลดผลกระทบจากการลดลงของรายได้
ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายของบริษทั จะอยู่ในช่วง 19%-20% โดยพิจารณา
จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และค่าใช้จ่ายดาเนินงานหลัก ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ชื่อเสียงโรงพยำบำลที่แข็งแกร่งและครอบคลุมคนไข้หลำกหลำยกลุ่มช่วยสนับสนุนกำรเติ บโตของรำยได้
บริษทั มีเครือข่ายโรงพยาบาลภายใต้ 5 แบรนด์หลัก ได้แก่ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” “โรงพยาบาลสมิตเิ วช” “โรงพยาบาลบีเอ็นเอช” “โรงพยาบาลพญาไท”
และ “โรงพยาบาลเปาโล” ซึ่งมีช่อื เสียงเป็ นที่รู้จกั เป็ นอย่างดีในประเทศไทย ปั จจุบนั โรงพยาบาลในเครือของบริษทั จานวน 14 แห่งได้รบั การรับรอง
มาตรฐานจาก Joint Commission International (JCI) และเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติและคนไข้ชาวไทย โดยโรงพยาบาล
กรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็น เอชมีกลุ่ มลูกค้าเป้ าหมายเป็ น คนไข้ท่ีมรี ายได้ปานกลางระดับบนไปจนถึงรายได้สูงและคนไข้
ชาวต่างชาติ ในขณะทีโ่ รงพยาบาลเปาโลและโรงพยาบาลพญาไทมีลูกค้าเป้ าหมายเป็ นกลุ่มคนไข้ทม่ี รี ายได้ปานกลางถึงสูงและคนไข้ในระบบประกันสังคม
บริษทั ได้ยกระดับโรงพยาบาลชัน้ นาจานวน 10 แห่งให้เป็ นศูนย์การแพทย์แห่งความเป็ นเลิศ (Centers of Excellence -- COEs) ที่พร้อมด้วยเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ใี ช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ขนั ้ สูงเพื่อให้บริการรักษาโรคที่มคี วามซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิ ด “BDMS Wellness
Clinic” และ “Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok” เพื่อให้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ทัง้ นี้ ในช่วงมาตรการปิ ดประเทศ Wellness Resort
ของบริษทั เป็ นโรงแรมกลุ่มแรกๆ ในกรุงเทพมหานครที่ได้เข้าร่วมเป็ นโรงแรมสาหรับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการสาหรับผูท้ ่เี ดินทางมาจากต่า งประเทศ
(Alternative State Quarantine -- ASQ) ในขณะเดียวกัน บริษทั ก็ได้จดั หอพักผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล 30 แห่งในเครือข่ายโรงพยาบาลของบริษทั เพื่อใช้เป็ น
โรงพยาบาลสาหรับกักตัวเพื่อสังเกตอาการผูป้ ่ วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (Alternative Hospital Quarantine --AHQ) อีกด้วย ทัง้ นี้ การเข้าร่วมเป็ น
สถานที่กกั ตัวเพื่อสังเกตอาการสาหรับผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศดังกล่าวจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการลดล งอย่างมากของจานวนผู้ป่วย
ต่างชาติลงได้บา้ ง
ในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา รายได้จากกลุ่มคนไข้ท่มี ปี ระกันสุขภาพของบริษทั ได้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ได้ร่วมมือกับบริษทั ประกันเพื่อขย ายฐานกลุ่ม
คนไข้ท่มี ปี ระกันสุขภาพ โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทั มีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกลุ่มคนไข้ท่มี ปี ระกันสุขภาพคิดเป็ นสัดส่วน 32% ของ
รายได้จากการรักษาพยาบาลรวมของบริษทั โดยเพิม่ ขึน้ จาก 31% ในปี 2562 และ 29% ในปี 2561 ทัง้ นี้ คาดว่าการเพิม่ ขึน้ ของจานวนคนไข้ท่มี ปี ระกัน
สุขภาพจะช่วยเพิม่ อัตราการครองเตียงผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลได้ในช่วงระยะยาว
กำรแข่งขันที่รนุ แรงจะยังคงดำเนิ นต่อไป
ทริสเรทติ้งเห็นว่าปั จจัยพืน้ ฐานของธุรกิจโรงพยาบาลในช่วงระยะปานกลางยังคงดีอยู่ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาวการณ์สงั คมสูงอายุและค วามตื่นตัว
ด้านการดูแลสุขภาพที่เพิม่ ขึน้ ทัวโลก
่
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในอุตสาหกรรมทัง้ จากผูป้ ระกอบการภายในประเทศและต่างประเทศจะยังคงรุนแรง ใน
ความเห็น ของทริส เรทติ้งเห็น ว่า การแข่งขัน ในอุต สาหกรรมโดยเฉพาะอย่ างยิ่งตลาดภายในประเทศน่ า จะทวีค วามรุน แรงมากยิ่งขึ้น จากจ านวน
ผู้ประกอบการในอุต สาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนที่จะเกิดขึ้น ใหม่ห ลายแห่ งในช่ว งระย ะ 3 ปี ข้างหน้ า โดยมีจานวนคลินิกพิเศษที่ดาเนิน การโดย
โรงพยาบาลรัฐเพิม่ มากขึน้ และยังมีผปู้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหม่ ๆ เข้ามาแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีผปู้ ระกอบการด้านอสังหาริมทรั พย์และ
โรงแรมหลายแห่งได้เปลีย่ นรูปแบบธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพอีกด้ วย การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึน้ นี้อาจนามาซึง่ การเคลื่อนย้ายของ
บุคคลากรทางการแพทย์และพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลและอาจก่อให้การแข่งขันทางด้านราคาในช่วงระยะกลางได้
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ภำระหนี้ สินในระดับปำนกลำง
ทริสเรทติ้งคาดว่าหนี้สนิ ทางการเงินของบริษทั จะอยู่ในระดับ 2.9-3.2 หมื่นล้านบาทในช่วง 3 ปี ข้างหน้า บริษัทจะนาเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปใช้เพื่อการ
บารุงรักษาสินทรัพย์ประมาณปี ละ 3.5-8 พันล้านบาท รวมทัง้ ใช้สาหรับการขยายพื้นที่บริการทางการแพทย์เพิม่ เติมในโรงพยาบาลที่มี อยู่อกี จานวนหนึ่ง
เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั แล้ว ทริสเรทติ้งจึงคาดว่าบริษทั จะใช้กระแสเงินสดจากการดาเนินงานเป็ นเงินลงทุนส่ว นใหญ่ได้ ทัง้ นี้
ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า หากไม่มกี ารเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่โดยใช้หนี้สนิ เป็ นเงินทุนแล้ว ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุนของบริษทั
จะอยู่ต่ากว่า 35% ในขณะที่ อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายจะอยู่ท่รี ะดับประมาณ 2 เท่า
และอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงินจะอยู่สงู กว่า 40%
มีสภำพคล่องที่เพียงพอ
ทริสเรทติ้งประเมินว่าบริษทั มีสภาพคล่องที่เพียงพอ ในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้า แหล่งเงินทุนของบริษทั จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จานวน 4.3 พันล้านบาทที่มี ณ เดือนมิถุนายน 2563 โดยคาดว่าบริษทั จะมีเงินทุนจากการดาเนินงานประมาณ 1.2-1.3 หมื่นล้านบาทในช่วง 12 เดือน
ข้างหน้า ในขณะทีค่ วามต้องการใช้เงินทุนจะเป็ นค่าใช้จ่ายเงินลงทุนตามแผนประมาณ 6.5-8 พันล้านบาทต่อปี บริษทั มีหนี้ระยะยาวทีจ่ ะครบกาหนดชาระ
จานวน 3.5 พันล้านบาทในปี 2564 และมีหนี้ระยะยาวและหู้นกู้ท่จี ะครบกาหนดชาระอีกประมาณ 5.1 พันล้านบาทในปี 2565 นอกจากนี้ บริษัทมีเงิน
ลงทุนใน บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดรวมอยู่ท่ี 1.72 หมื่นล้านบาท ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่จะช่วย
เสริมความยืดหยุ่นทางการเงินให้แก่บริษทั อีกด้วย
ข้อกาหนดทางการเงินที่บริษทั มีกบั ผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ละธนาคารระบุให้บริษทั ต้องคงระดับอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายต่อส่วนทุนไม่ให้เกิน
1.75 เท่าและอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายไม่ให้เกิน 3.25 เท่า ทัง้ นี้ ณ เดือนมิถุนายน
2563 บริษัทสามารถรักษาข้อกาหนดทางการเงินดังกล่าวเอาไว้ในระดับที่ต่ากว่าเกณฑ์ได้โดยมีอตั ราส่วนอยู่ท่รี ะดับ 0.4 เท่าและ 1.9 เท่าตามลาดับ
ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษทั จะยังคงสามารถปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อกาหนดทางการเงินดังกล่าวต่อไป
สมมติ ฐำนกรณี พื้นฐำน
•
•
•

รายได้จะลดลงประมาณ 20% ในปี 2563 และจะค่อย ๆ ปรับดีขน้ึ ในปี 2564 แต่ยงั ต่ากว่าระดับรายได้ในปี 2562 ประมาณ 10% และหลังจากนัน้ จะ
เพิม่ กลับขึน้ ไปอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 8.2-8.6 หมื่นล้านบาทต่อปี ในช่วง 2 ปี ถดั มา
อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายจะอยู่ในช่วง 19%-20%
เงินลงทุนโดยรวมจะอยู่ทป่ี ระมาณ 2.9 หมื่นล้านบาทในช่วงปี 2563-2566

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษทั จะยังคงรักษาสถานะผูน้ าในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเอาไว้
ได้และจะยังคงมีสภาพคล่องทีเ่ พียงพอต่อไป
ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตอาจได้รบั แรงกดดันให้ต้องปรับลดลงหากบริษทั มีการลงทุนโดยการก่อหนี้เชิงรุ กจากการใช้เงินกู้เป็ นเงินลงทุนและ/หรือซื้อกิจการจนทาให้
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายสูงกว่า 2.0 เท่า หรืออัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อ
หนี้สนิ ทางการเงินอยู่ต่ากว่า 40% เป็ นระยะเวลาต่อเนื่อง ในขณะทีโ่ อกาสในการปรับเพิม่ อันดับเครดิตนัน้ มีจากัดในช่วงระยะปานกลาง
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ข้อมูลงบกำรเงิ นและอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ายทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน (%)
*
**

ม.ค.-มิ .ย.
2563
33,980
4,419
7,992
6,792
468
3,806
132,852
31,889
84,409

--------------------- ณ วันที่ 31 ธันวำคม ----------------2562
2561
2560
2559
83,774
13,428
19,371
14,333
1,164
7,995
133,662
25,215
87,182

78,288
13,746
18,528
14,429
1,359
7,700
133,499
39,036
73,438

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

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

23.12

23.67

22.88

23.06

11.38

12.11

11.79

12.63

16.64

13.63

9.82

15.52

1.74 **

1.30

2.11

2.25

1.94

47.88 **
27.42

56.85
22.43

36.96
34.71

33.02
36.29

41.95
34.58

23.52
9.86 **
17.09

งบการเงินรวม
ปรับอัตราส่วนให้เป็นตัวเลขเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหำชน) (BDMS)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
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
Stable

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสี่ยงหรือความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิต นี้มิได้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา ห รือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด ได้จดั ทาขึ้นโดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของ ผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง 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 ทริสเรทติ้ง จากัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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