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เหตุผล
ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของ บริษทั กรุงเทพ
ดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “AA-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึง ความเป็ นผูน้ าธุรกิจของ
บริษัท ในฐานะผู้ป ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ ท่ีสุ ด ในประเทศ รวมถึง เครือ ข่ า ย
โรงพยาบาลทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ผลการดาเนินงานทีด่ แี ละสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ตลอดจน
คณะผูบ้ ริหารและผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ทม่ี คี วามสามารถและมากประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม
ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากสภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรงในธุรกิจให้บริการด้าน
สุขภาพทัง้ จากผู้ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ จากโรงพยาบาลใหม่ใน
เครือข่ายทีเ่ พิง่ เริม่ ดาเนินงานซึง่ อาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพ และ
การใช้เงินลงทุนจานวนมากเพือ่ ขยายกิจการของบริษทั ในระยะปานกลาง
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการเป็ นผูน้ าธุรกิจในฐานะผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่
ทีส่ ดุ ในประเทศโดยมีเครือข่ายโรงพยาบาลทัง้ หมด 41 แห่ง ณ เดือนมิถุนายน 2558 บริษทั เน้นการ
รัก ษาในระดับตติยภูมเิ ป็ นหลัก ในขณะที่ช่วงระยะหลัง บริษัทได้ขยายฐานการรัก ษาไปยัง ระดับ
ทุตยิ ภูมใิ นพืน้ ทีภ่ ูมภิ าคบางส่วนมากยิง่ ขึน้ ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลหลักของบริษทั จานวน 5 ตรา
เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างดีในกลุ่มคนไทย คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ (19 แห่ง) โรงพยาบาลสมิตเิ วช (5 แห่ง)
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (1 แห่ง) โรงพยาบาลพญาไท (5 แห่ง) และ โรงพยาบาลเปาโล (3 แห่ง) ส่วน
โรงพยาบาล 2 แห่ง ในประเทศกัมพูช าดาเนินงานภายใต้ช่อื Royal International Hospital
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีโรงพยาบาลอีก 6 แห่งทีด่ าเนินงานภายใต้ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลท้องถิน่
ด้วย ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2558 บริษทั มีความสามารถในการให้บริการผูป้ ่วยในทัง้ สิน้ 5,534 เตียง
โดยฐานลูกค้าของบริษทั ครอบคลุมกลุม่ คนไข้ระดับกลางถึงระดับบนในหลากหลายทาเล
ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั มาจากความหลากหลายทัง้ ในด้านบริการ ฐานลูกค้า
และทาเลทีต่ งั ้ บริษทั มีเครือข่ายระบบส่งต่อผูป้ ว่ ยทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ และเป็นแหล่งรวมบุคลากรทางการ
แพทย์และพยาบาลที่ใหญ่ทส่ี ุดในประเทศ การประหยัดจากขนาดจากการใช้บริการห้องปฏิบตั กิ าร
ตลอดจนการจัดซือ้ ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์หลักร่วมกันในกลุ่มก่อให้เกิดประโยชน์
ในการใช้ตน้ ทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ผลการดาเนินงานของบริษทั ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งเป็ นผลมาจากการเติบโตของจานวนคนไข้ใน
เครือข่ายโรงพยาบาลของบริษทั รวมทัง้ จากการเพิม่ ขึน้ ของค่ารักษาพยาบาล ระดับความรุนแรงของ
โรคที่สูง ขึน้ และการรวมรายได้จ ากกิจ การโรงพยาบาลที่ค วบรวมเข้ามา รายได้จากการดาเนิน
กิจการโรงพยาบาลของบริษทั ในช่วงปี 2552-2557 มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ทร่ี ะดับ 20%
โดยบริษทั มีการเติบโตจากโรงพยาบาลทีม่ อี ยู่เดิมในอัตรา 8% ในปี 2557 และ 5% สาหรับช่วง 6
เดือนแรกของปี 2558 รายได้จ ากธุรกิจ โรงพยาบาลสาหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ท่ี
28,962 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากผูป้ ่วยประมาณ 55% มาจาก
ผูป้ ่วยใน และทีเ่ หลือมาจากผูป้ ่วยนอก ส่วนรายได้จากกลุ่มผูป้ ่วยทีช่ าระเงินเองมีประมาณ 64%
ของรายได้รวม ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 โรงพยาบาลมีความสามารถในการให้บริการผูป้ ่วย
นอกจานวน 24,600 คนต่อวัน เพิม่ ขึน้ 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และรองรับผูป้ ่วยใน
จานวน 3,499 เตียงต่อวัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
บริษทั ตัง้ เป้าหมายที่จะเป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพทีส่ าคัญในภูมภิ าคเอเซียแปซิฟิก
โดยบริษทั วางแผนจะขยายเครือข่ายโรงพยาบาลในเครือ ให้ถงึ 50 แห่ง ภายในปี 2561 ด้วยการ

ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่และการซื้อกิจการโรงพยาบาลอื่น ๆ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านจนถึงเดือนมิถุนายน 2558 บริษทั ได้เพิม่ โรงพยาบาลใน
เครือข่ายจานวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลสนามจันทร์ โรงพยาบาลเทพากร โรงพยาบาลสิรโิ รจน์ โรงพยาบาล Royal
Phnom Penh โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โรงพยาบาลเมืองเพชร โรงพยาบาลศรีระยอง โรงพยาบาลดีบุก โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ และ
โรงพยาบาลสมิตเิ วช ชลบุรี ซึง่ โรงพยาบาลใหม่เหล่านี้ทาให้เครือข่ายของบริษทั มีจานวนเตียงเพิม่ ขึน้ ถึง 1,700 เตียง
ในช่วงกลางปี 2558 บริษทั ได้ซอ้ื โรงพยาบาลเมืองราชซึง่ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 125 เตียงทีต่ งั ้ อยูใ่ นจังหวัดราชบุรี โดยได้มกี ารรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 นอกจากนี้ บริษทั กาลังสร้างโรงพยาบาลใหม่อกี 2 แห่งด้วย คือ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต และโรงพยาบาล
จอมเทียน ซึ่งคาดว่าจะเปิ ดให้บริการได้ในปี 2559 และ 2561 ตามลาดับ บริษทั จะเพิม่ โรงพยาบาลใหม่อกี 6 แห่งในหลายภูมภิ าคของประเทศตาม
กลยุทธ์การเติบโตของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ทาการซือ้ ที่ดนิ ผืนใหม่ใกล้กบั โรงพยาบาลหลัก ของบริษทั บนถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ เพื่อการขยาย
ธุรกิจในอนาคต เครือข่ายโรงพยาบาลทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั จะเสริมสร้างสถานะทางการแข่งขัน ของบริษทั ให้มคี วามเข้มแข็งยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั
ต้องเผชิญการแข่งขันทีร่ ุนแรงขึน้ ในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านสุขภาพทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศ
สถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ได้รบั แรงหนุ นจากผลการดาเนินงานที่ดี ตลอดจนความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
สภาพคล่องทีเ่ พียงพอ อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายต่อรายได้ ) เพิม่ ขึน้ จาก
20.4% ในปี 2556 เป็น 21.5% ในช่วงปี 2557 และ 21.3% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 โดยเป็ นผลมาจากการทากาไรทีแ่ ข็งแกร่งของโรงพยาบาล
หลัก ของบริษัทและความพยายามในการควบคุม ค่า ใช้จ่า ย ถึง แม้ว่า โรงพยาบาลใหม่ในเครือ บางแห่ง จะยัง ไม่ท าก าไร แต่บ ริษัท ก็พยายามปรับ
กระบวนการภายในของโรงพยาบาลใหม่ให้ได้ระดับมาตรฐานของบริษทั พร้อมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ เงินทุนจากการดาเนินงานของบริษทั
ปรับดีขน้ึ จาก 9,007 ล้านบาทในปี 2556 มาที่ 10,832 ล้านบาทในปี 2557 และ 5,807 ล้านบาทสาหรับช่วงครึง่ แรกของปี 2558 สภาพคล่องของบริษทั มี
ความแข็งแกร่งโดยวัดจากอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกูร้ วมซึง่ อยูท่ ่ี 34.2% ใน 2557 และ 35.9% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558
ในช่วงปี 2559-2561 ทริสเรทติง้ คาดว่ารายได้ของบริษทั จะเติบโตในอัตรา 8%-10% ต่อปี โดยปจั จัยขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจจะมาจากการ
เติบโตของจานวนผูป้ ่วยและโรงพยาบาลแห่งใหม่ในเครือข่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานของบริษทั ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าจะอยู่ในช่วง
21%-22% โดยคาดว่าผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลใหม่จะปรับ ดีขน้ึ และสร้างกาไรในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า ทริสเรทติ้งคาดว่ากระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงานของบริษทั จะอยูใ่ นช่วง 12,000-14,000 ล้านบาทต่อปี
ภาระหนี้ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 22,801 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 31,144 ล้านบาท ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2558 อย่างไรก็ตาม บริษทั สามารถรักษา
อัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนให้อยูใ่ นระดับทีต่ ่ากว่า 40% มาตัง้ แต่ชว่ งปี 2555 ถึงสิน้ เดือนมิถุนายน 2558 เนื่องจากบริษทั มีฐานทุนขนาดใหญ่
และมีการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างระมัดระวัง ทริสเรทติง้ คาดว่าบริษทั จะมีคา่ ใช้จา่ ยฝา่ ยทุนโดยรวมประมาณ 27,500 ล้านบาทในช่วงปี 2559-2561
ซึง่ หากรวมเงินลงทุนทีค่ าดไว้ดงั กล่าวแล้ว อัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนน่าจะอยูใ่ นระดับไม่เกิน 45% ในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ ของบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการสะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติง้ ว่าบริษทั จะสามารถคงความ
เป็นผูน้ าในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าค อีกทัง้ ยังคงผลประกอบการทีเ่ ข้มแข็งไว้ได้ ทัง้ นี้ ทริสเรทติง้ คาดหวังให้การทากาไรใน
โรงพยาบาลใหม่ทเ่ี ข้ามาในเครือข่ายปรับตัวดีขน้ึ และบริษทั สามารถรวมการดาเนินงานโรงพยาบาลเหล่านี้เข้าสูเ่ ครือข่ายได้อย่างราบรื่น
อันดับเครดิตของบริษทั อาจได้รบั แรงกดดันให้ตอ้ งปรับลดลงหากบริษทั มีการลงทุนโดยการก่อหนี้เชิงรุกหรือหากการทากาไรของบริษทั แย่ลงเป็ น
ระยะเวลานาน ในขณะทีโ่ อกาสในการปรับเพิม่ อันดับเครดิตของบริษทั สามารถเกิดขึน้ ได้หากสถานะทางการเงินของบริษทั ปรับดียงิ่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (BDMS)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
BDMS166A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
BDMS233A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
BDMS256A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ
ดอกเบีย้ จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
*
**

ม.ค.-มิ .ย.
2558
30,210
561
3,780
5,807
3,106
93,996
31,144
49,314
21.3

----------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ----------------------------2557
2556
2555
2554
2553
56,054
972
7,394
10,832
7,798
93,370
31,673
48,998
21.5

50,615
957
6,113
9,007
7,344
76,399
22,801
42,644
20.4

45,478
849
6,142
8,819
5,791
68,461
19,916
38,387
22.5

36,234
770
3,907
6,772
3,560
58,792
16,792
33,417
22.2

23,734
584
2,295
4,436
1,192
32,197
10,751
16,283
22.2

14.3 **
13.4

14.1
14.4

14.1
12.5

16.3
13.9

16.5
11.8

13.9
10.1

35.9 **
38.7

34.2
39.3

39.5
34.8

44.3
34.2

40.3
33.4

41.3
39.8

งบการเงินรวม
ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500, www.trisrating.com
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เครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ก่อน การจัดอันดับเครดิต
นี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสีย่ งหรือความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ โดยเพพาะ
ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว
ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อ ว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษ ทั ทริสเรทติ้ง จากัด จึงไม่รบั ประกันความ
ถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก ความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด
เผยแพร่อยูบ่ น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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