
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั กรุงเทพดุสติ  
เวชการ จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “AA” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบั
เครดติสะทอ้นถงึสถานะทางการตลาดที่แขง็แกร่งของบรษิทัจากการเป็นผูป้ระกอบการโรงพยาบาล
เอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศที่มเีครอืข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่และมชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัและ
เป็นที่รูจ้กัเป็นอย่างด ีการประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิารณาถงึฐานะการเงนิที่แขง็แกร่งของบรษิัท
จากการมภีาระหนี้ที่อยู่ในระดบัต ่าและสภาพคล่องทีเ่พยีงพออกีด้วย อย่างไรก็ตาม จุดแขง็ดงักล่าว
ถูกลดทอนบางส่วนจากผลการด าเนินงานของบรษิทัที่อ่อนแอลงในช่วงที่มกีารแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  (โรคโควิด 19) และการแข่งขนัที่รุนแรงจากผู้ประกอบการในธุรกิจ
ใหบ้รกิารดา้นสุขภาพทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

เป็นผู้ประกอบกำรโรงพยำบำลเอกชนรำยใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  

บรษิทัเป็นผูน้ าตลาดในกลุ่มผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ต.ล.ท.)  โดยบรษิัทมรีายได้อยู่ที่ระดบั 6.7-8.3 หมื่นล้านบาทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา    
หรอืคดิเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดที่ระดบัประมาณ 50% ของรายได้รวมของกลุ่มผู้ประกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนใน ต.ล.ท. 

ณ เดอืนมถิุนายน 2564 บรษิทัมเีครอืข่ายโรงพยาบาลรวม 49 แห่งทัว่ประเทศไทยและในประเทศ
เพื่อนบ้านโดยมจี านวนเตียงรองรบัการใหบ้รกิารผูป่้วยในทัง้สิ้น 6,290 เตียง หรอืคดิเป็นสดัส่วน 
16% ของจ านวนเตียงในโรงพยาบาลเอกชนทัง้หมดในประเทศ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการ
ใหบ้รกิารทางการแพทย์มายาวนานกว่า 5 ทศวรรษและมบีุคลากรทางการแพทย์ที่มทีกัษะจ านวน
มากที่สุดซึ่งช่วยใหบ้รษิทัสามารถใหบ้รกิารทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและใหก้ารรกัษาเฉพาะทาง
โดยมแีพทย์ที่ปฏบิตังิานในเครอืโรงพยาบาลของบรษิทัมากกว่า 11,000 คนและมพียาบาลวชิาชพี
อกีประมาณ 8,000 คน  

ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะยงัคงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนขนาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศต่อไปโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการมีเครอืข่าย
โรงพยาบาลทีก่วา้งขวาง ท าเลทีต่ ัง้ทีห่ลากหลาย ฐานลูกคา้ทีม่ขีนาดใหญ่ และผลงานทางการแพทย์
ทีน่่าเชื่อถอื  

มีแบรนดท่ี์หลำกหลำยครอบคลุมคนไข้หลำยกลุ่ม 

บรษิทัมเีครอืขา่ยโรงพยาบาลภายใต ้5 แบรนดห์ลกัในประเทศไทยโดยครอบคลุมคนไขห้ลากหลาย
กลุ่มตัง้แต่ผู้ป่วยชาวไทยที่มีรายได้ระดับปานกลางไปจนถึงสูงและผู้ป่วยต่างชาติ โดยแบรนด์
โรงพยาบาลในประเทศทัง้ 5 แบรนด์ ได้แก่ “โรงพยาบาลกรุงเทพ”  “โรงพยาบาลสมิติเวช” 
“โรงพยาบาลบเีอน็เอช” “โรงพยาบาลพญาไท” และ “โรงพยาบาลเปาโล” ซึง่มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัเป็น
อย่างดีในกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยเนื่องจากในแต่ละโรงพยาบาลมทีีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มคีวาม
เชี่ยวชาญและมคีุณภาพการใหบ้รกิารในระดบัสงู นอกจากนี้ โรงพยาบาลในเครอืของบรษิทัจ านวน 
14 แห่งยงัได้รบัการรบัรองมาตรฐานจาก Joint Commission International (JCI) และเป็นที่ยอมรบั
อย่างกวา้งขวางในกลุ่มผูป่้วยต่างชาตอิกีดว้ย 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าการที่บรษิัทมฐีานคนไข้ขนาดใหญ่ในหลากหลายท าเลจะช่วยสร้างเสถียรภาพ
ใหแ้ก่รายไดข้องบรษิทัได ้ โดยเครอืขา่ยโรงพยาบาลของบรษิทัทีต่ ัง้อยู่ในแหล่งท่องเทีย่วโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในภาคใต้และภาคตะวนัออกนัน้สร้างรายได้คดิเป็นสดัส่วนประมาณ 20% ของรายได้จาก

  

บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชกำร จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 198/2564 
 29 ตุลำคม 2564 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  AA 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 26/10/63 
 

 
   

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 
 

วยิดา ประทุมสวุรรณ์, CFA 
wiyada@trisrating.com 
 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 



บริษทั กรงุเทพดสิุตเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 
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การรกัษาพยาบาลรวมของบรษิทั ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 กลุ่มโรงพยาบาลในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ได้รบัผลกระทบจากจ านวนผู้ป่วย
ต่างชาตทิีล่ดลงอย่างมาก ในทางตรงขา้ม โรงพยาบาลทีเ่น้นกลุ่มผูป่้วยชาวไทยและชาวต่างชาตทิีพ่ านักอยู่ในประเทศไทยทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั
ไดป้รบัตวัโดยการเพิม่ขดีความสามารถดา้นการรกัษาพยาบาลเพื่อรองรบัผูป่้วยโรคโควดิ 19 ซึง่ส่งผลใหร้ายไดข้องโรงพยาบาลบางแห่งในกลุ่มของบรษิทั
เตบิโตเพิม่ขึน้เกนิกว่า 10% ในช่วงครึง่แรกของปี 2564 

จ ำนวนผู้ป่วยต่ำงชำติจะค่อยๆ ฟ้ืนตวัในปี 2565  

มาตรการควบคุมการเขา้ประเทศที่เขม้งวดและการกกักนัโรคส าหรบัผูเ้ดนิทางมาจากต่างประเทศส่งผลใหจ้ านวนผูป่้วยต่างชาติที่เขา้มาในประเทศไทย
ลดลงอย่างมาก ทัง้นี้ ในปี 2563 รายได้รวมของผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบยีนใน ต .ล.ท. ลดลงประมาณ 12% จากปี  2562 ในขณะที่
ผูป้ระกอบการทีม่กีลุ่มเป้าหมายเป็นผูป่้วยต่างชาตมิรีายไดท้ีห่ดตวัมากกว่าอย่างมนีัยส าคญัถงึ 15%-35% ในช่วงเดยีวกนั  

ในช่วงครึง่แรกของปี 2564 รายได้รวมของผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบยีนใน ต .ล.ท. เพิม่ขึน้ 9% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากการ
เตบิโตของกลุ่มโรงพยาบาลทีม่กีลุ่มเป้าหมายเป็นคนไขใ้นประเทศ ทัง้นี้ ผูป่้วยชาวไทยที่มจี านวนเพิม่มากขึน้รวมถงึบรกิารทางการแพทย์ทีเ่กี่ยวกบัโรค
โควดิ 19 ในช่วงทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้จ านวนมากเป็นปัจจยัทีเ่กื้อหนุนใหร้ายไดร้วมของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนมกีารเตบิโต 

ทรสิเรทติ้งมมีุมมองทีด่ตี่อแนวโน้มในระยะยาวของอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควดิ19 โดยทรสิเรทติ้งคาดว่ารายได้
รวมของอุตสาหกรรมจะยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนื่องจากจ านวนคนไขใ้นประเทศที่เพิม่ขึน้รวมถงึการเป็นสงัคมผูสู้งอายุและการที่ ผูค้นจ านวนมากต้องการ
รกัษาสุขภาพแบบองคร์วมและตอ้งการมสีุขภาพทีด่ ีในทางตรงกนัขา้ม ทรสิเรทติ้งคาดว่าแนวโน้มการฟ้ืนตวัของธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัการท่องเทีย่วอาจจะ
ใชเ้วลาสกัระยะหนึ่งกว่าทีจ่ะฟ้ืนตวักลบัไปเท่ากบัระดบัก่อนมกีารแพร่ระบาด 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ภาครฐัได้ประกาศแผนผ่อนคลายมาตรการกกักนัโรคส าหรบัผูเ้ดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งจะเป็นก้าวส าคญัในการเปิดประเทศเพื่อรบั
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยสถานะในการแข่งขนัที่แขง็แกร่งของประเทศไทยในเรื่องของคุณภาพในการใหบ้รกิารด้านการแพทย์ ตลอดจนท าเลที่ตัง้ที่
สะดวก และค่าใชจ้่ายทีต่ ่ากว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่น ๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการแพทยแ์ลว้ ทรสิเรทติ้งจงึเชื่อว่าจ านวนผูป่้วยต่างชาตจิะค่อย ๆ ฟ้ืนตวั
ขึน้ตัง้แต่ปลายปี 2564 

ผลกำรด ำเนินงำนจะฟ้ืนตวัในปี 2565-2566 

โดยปกตแิล้วสดัส่วนรายได้รวมของบรษิทัจะมาจากผูป่้วยชาวไทยคดิเป็นประมาณ 70% และที่เหลอือกี 30% มาจากผูป่้วยต่างชาต ิแต่การแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ 19 รวมทัง้การจ ากดัการท่องเทีย่วและการเดนิทางไดส้่งผลท าใหร้ายไดร้วมของบรษิทัหดตวัลงประมาณ 18% ในปี 2563 และลดลงเลก็น้อย
ประมาณ 1% ในช่วงครึง่แรกของปี 2464 ทัง้นี้ ในช่วงที่มกีารแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 หลายระลอกในปี 2563-2564 นัน้ บรษิทัมสีดัส่วนรายได้จาก
ผูป่้วยชาวไทยเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 80% ของรายไดร้วม 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมผีลการด าเนินงานที่ปรบัดขีึน้ในช่วง  3 ปีข้างหน้าจากจ านวนผูป่้วยชาวไทยที่เพิม่ขึน้และการฟ้ืนตวัของอุปสงค์จากผูป่้วย
ต่างชาตทิีค่าดว่าจะค่อยๆ ปรบัตวัดขีึน้ บรษิทัไดพ้ยายามเพิม่จ านวนผูป่้วยภายในประเทศรายใหม่ผ่านกจิกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสรมิ
การขาย และการใช้ช่องทางออนไลน์ โดยในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2564 รายได้จากผูป่้วยชาวไทยเพิม่ขึน้ 8% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนโดยอยู่ที่ระดบัเกอืบ 2.6 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ บรษิทัยงัท าการพฒันาแพลตฟอร์มเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงสนิค้าและ
บรกิารด้านการรกัษาสุขภาพ ตลอดจนยารกัษาโรค และอาหารเสรมิต่างๆ ผ่านระบบดจิทิลัไดอ้ย่างต่อเนื่องอกีด้วย โดยคาดว่าการให้ค าปรกึษาทางการ
แพทยผ์่านเทคโนโลยสีื่อสารทางไกล (Telemedical Consultants) จะไดร้บัความนิยมมากยิง่ขึน้และจะสรา้งรายได้เพิม่เตมิใหแ้ก่บรษิทัในอนาคตหลงัการ
แพร่ระบาด 

ในช่วงที่จ านวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากนัน้ บริษัทได้เพิ่มขีดความสามารถในการคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิด 19 รวมทัง้เพิ่มเตียงและ
สถานพยาบาลเพื่อรองรบัการรกัษาผูป่้วยโรคโควดิ 19 ทีเ่พิม่สงูขึน้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัร่วมมอืกบัโรงแรมต่างๆ เพื่อรองรบัผูป่้วยทีม่อีาการไม่รุนแรงเข้า
รกัษาในฮอสพเิทล (Hospitel) อกีด้วย โดยอตัราการใช้เตยีงในช่วงครึง่แรกของปี 2564 ของบรษิทัอยู่ที่ระดบัประมาณ 53% ทรสิเรทติ้งคาดว่าจ านวน
ผู้ป่วยโรคโควดิ 19 ที่เพิม่มากขึ้นจะช่วยให้อตัราการใช้เตียงเฉลี่ยของบรษิัทในปี  2564 ปรบัตวัดีขึ้นและจะช่วยชดเชยการลดลงอย่างมากของผู้ป่วย
ต่างชาตไิดบ้างส่วน 

ส าหรบัจ านวนผูป่้วยต่างชาตนิัน้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาตจิะกลบัมาเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัในช่วงครึง่หลงัของปี  2565 หลงัจาก
ประเทศต่างๆ บรรลุเป้าหมายการฉีดวคัซนีใหแ้ก่พลเมอืงของตนเอง โดยทรสิเรทติ้งคาดว่าจ านวนผูป่้วยต่างชาตจิะกลบัมาอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัในช่วง
ก่อนมกีารแพร่ระบาดได้ภายในปี 2566 ทัง้นี้ ภายใต้สมมตฐิานพื้นฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่ารายได้จากการด าเนินงานของบรษิทัจะปรบัตวัดขีึน้โดยจะ
เพิม่ขึน้ทีอ่ตัรา 5%-10% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 
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อตัรำก ำไรท่ีทรงตวั  

บรษิทัมกี าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทในปี 2563 ซึ่งลดลง 17% จากระดบั 
1.9 หมื่นล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากบรษิทัมรีายไดล้ดลงและผูป่้วยต่างชาตทิี่เขา้มารกัษาด้วยโรคทีม่คีวามซบัซอ้นและมคีวามรุนแรงสูงมจี านวนลดลง 
ส่วน EBITDA ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2564 อยู่ทีร่ะดบัประมาณ 7.5 พนัลา้นบาท ลดลง 6% จากช่วงเดยีวกนัในปี 2563 

ในสถานการณ์ทีก่ารแพร่ระบาดยดืเยือ้ บรษิทัไดด้ าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมค่าใชจ้่ายรวมทัง้เลื่อนการลงทุนหลกั ๆ ออกไปเพื่อลดผลกระทบจาก
การลดลงของรายได้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะยงัสามารถคงระดบัอตัราก าไรท่ามกลางการแพร่ระบาดที่ยดืเยื้อและการแข่งขนัทีรุ่นแรงในอุตสาหกรรม
โรงพยาบาลเอกชนเอาไวไ้ด ้ 

ภายใตส้มมตฐิานพืน้ฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัจะอยูท่ีร่ะดบัประมาณ 21%-22% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้าเมื่อพจิารณา
จากผลกระทบจากโรคโควดิ 19 รวมถงึมาตรการควบคุมตน้ทุนและการปรบัปรุงประสทิธภิาพการด าเนินงานของบรษิทั 

งบกำรเงินท่ีแขง็แกร่งข้ึน  

ภาระหนี้ของบรษิทัลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 1.6 หมื่นลา้นบาท ณ เดอืนมถิุนายน 2564 จากระดบั 2.4 หมื่นลา้นบาท ณ เดอืนธนัวาคม 2562 อนัเป็นผลมาจาก
การทีบ่รษิทัไดน้ าเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน บรษิทั โรงพยาบาล บ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) ในเดอืนพฤศจกิายน 2563 ไปช าระคนืเงนิกู้
ระยะยาวทีม่กีบัธนาคารจ านวนรวมประมาณ 8.5 พนัลา้นบาทก่อนเวลาครบก าหนด ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อ EBITDA อยู่ทีร่ะดบัประมาณ 
1 เท่า ณ เดอืนมถิุนายน 2564 จากระดบั 1.3 เท่า ณ สิน้ปี 2562 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะยงัคงสถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งต่อไปไดใ้นช่วง 3 ปีขา้งหน้า โดยภายใตส้มมตฐิานพืน้ฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมี
ความต้องการใช้เงนิทุนในระดบัปานกลางที่ประมาณปีละ 6-8 พนัล้านบาท ส าหรบัการบ ารุงรกัษาสนิทรพัย์ ตลอดจนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ขยายพืน้ทีบ่รกิารทางการแพทยเ์พิม่เตมิในโรงพยาบาลที่มอียู่ ในการนี้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะสามารถใชเ้งนิทุนจากการด าเนินส่วนใหญ่ในการลงทุน
ดงักล่าว ส่วนในช่วง 3 ปีขา้งหน้าหากไม่มกีารซื้อกจิการหรอืการลงทุนขนาดใหญ่ใด ๆ แลว้ ทรสิเรทติ้งกค็าดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของ
บรษิทัจะอยู่ต ่ากว่าระดบั 25% ในขณะทีอ่ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อ EBITDA จะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 1 เท่าและอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อ
หนี้สนิทางการเงนิจะอยู่สงูกว่าระดบั 60%  

มีสภำพคล่องท่ีแขง็แกร่ง  

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าบรษิทัจะยงัคงมสีภาพคล่องในระดบัดีมากในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า แหล่งเงนิทุนของบรษิทัประกอบด้วยเงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 1.1 หมื่นลา้นบาท ณ เดอืนมถิุนายน 2564 รวมถงึวงเงนิกูจ้ากธนาคารที่ยงัไม่ได้เบกิใชอ้กีจ านวน 2.2 หมื่นลา้นบาท โดยคาดว่า
บรษิทัจะมเีงนิทุนจากการด าเนินงานทีร่ะดบัประมาณ 1.25-1.3 หมื่นล้านบาทในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้า ในขณะที่ความตอ้งการใชเ้งนิทุนจะประกอบดว้ย
ค่าใชจ้่ายลงทุนประมาณ 6-8 พนัลา้นบาทต่อปีและภาระหนี้หุน้กู้ที่จะครบก าหนดช าระจ านวน 3.1 พนัลา้นบาทในปี 2565 ทัง้นี้ ภายใตส้มมตฐิานพื้นฐาน
ของทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมเีงนิทุนเพยีงพอทีจ่ะรองรบัภาระผกูพนัทีจ่ะมใีนช่วง 12-18 เดอืนขา้งหน้า 

ขอ้ก าหนดทางการเงนิที่บรษิทัมกีบัผูถ้อืหุน้กูแ้ละธนาคารระบุใหบ้รษิทัตอ้งคงระดบัอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนทุนไม่ให้เกนิ 
1.75 เท่าและอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิสุทธติ่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายไม่ใหเ้กนิ 3.25 เท่า ทัง้นี้ ณ เดอืนมถิุนายน 
2564 บรษิทัสามารถรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิดงักล่าวเอาไวใ้นระดบัทีต่ ่ากว่าเกณฑไ์ดโ้ดยมอีตัราส่วนอยู่ทีร่ะดบั 0.1 เท่าและ 0.6 เท่าตามล าดบั ในการ
นี้ ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าบรษิทัจะยงัคงสามารถปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของขอ้ก าหนดทางการเงนิดงักล่าวต่อไปได ้ 

สมมติฐำนกรณีพ้ืนฐำน 

• รายไดจ้ากการด าเนินงานจะปรบัตวัดขีึน้โดยเตบิโตทีอ่ตัราประมาณ 5%-10% ต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 
• EBITDA Margin จะอยู่ในช่วง 21%-22%   
• เงนิลงทุนจะอยู่ทีร่ะดบัปีละประมาณ 6-8 พนัลา้นบาท 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหมายของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะยงัคงรกัษาสถานะผูน้ าในธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนเอาไว้
ไดแ้ละจะยงัคงมสีถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งต่อไป 
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ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจได้รบัการปรบัเพิม่ขึน้หากผลการด าเนินงานของบรษิทัแขง็แกร่งขึน้จนใกล้เคยีงกบัระดบัก่อนการแพร่
ระบาดในขณะที่ยงัคงสถานะทางการเงนิที่แขง็แกร่งเอาไวไ้ด้ ทัง้นี้ อนัดบัเครดติอาจได้รบัการปรบัลดลงได้หากบรษิทัมผีลการด าเนินงานและสถานะ
ทางการเงนิที่ถดถอยลงอย่างมนีัยส าคญั นอกจากนี้ การลงทุนและ/หรอืซื้อกจิการใด ๆ โดยการก่อหนี้เชงิรุกซึง่ส่งผลใหง้บการเงนิของบรษิทัอ่อนแอลง
อย่างมนีัยส าคญักจ็ะเป็นปัจจยัลบต่ออนัดบัเครดติดว้ย 

ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 

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

 
ม.ค.-มิ.ย. 

2564 
            2563             2562            2561 2560 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

33,678 69,057 83,774 78,288 72,772 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี  4,124 8,958 13,428 13,746 11,955 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  7,502 16,013 19,371 18,528 16,652 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  6,384 12,276 14,333 14,429 12,392 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  405 986 1,164 1,359 1,696 
เงนิลงทุน 

 
1,955 6,654 7,995 7,700 15,605 

สนิทรพัยร์วม 
 

124,183 136,050 133,662 133,499 122,627 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
13,487 8,671 25,215 39,036 37,528 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

85,658 91,463 87,182 73,438 65,871 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            

อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (%) 

 
22.28 23.19 23.12 23.67 22.88 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถาวร (%) 
 

7.53 **          7.51 11.38 12.11 11.79 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 
18.52 16.24 16.64 13.63 9.82 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 0.87 **          0.54 1.30 2.11 2.25 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%) 
 

88.14 **       141.57 56.85 36.96 33.02 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
13.60 8.66 22.43 34.71 36.29 

*  งบการเงนิรวม 
**      ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 
เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติตราสารหนี้, 15 มถิุนายน 2564 
- 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    
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