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เหตุผล
ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดปจั จุบนั ของ
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “AA-” พร้อมทัง้ จัดอันดับเครดิตหุน้ กู้ไม่ดอ้ ย
สิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทของบริษทั ทีร่ ะดับ “AA-” ทัง้ นี้ อันดับ
เครดิตของหุ้นกู้ชุดใหม่ใช้แทนอันดับเครดิตหุน้ กู้เดิมที่ได้รบั การจัดอันดับเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2559 เนื่องจากบริษทั มีความประสงค์จะเพิม่ วงเงินรวมของหุน้ กูเ้ ป็นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จากเดิม
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยบริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้จากการออกหุน้ กูช้ ุดใหม่ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ
บริษทั และชาระหนี้เงินกู้ยมื ทัง้ นี้ อันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็ นผูน้ าธุรกิจในฐานะผูป้ ระกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ท่สี ุดในประเทศ เครือข่ายในการให้บริก ารและรองรับ -ส่ง ต่อ ผูป้ ่วยที่
กว้างขวาง ตลอดจนผลการดาเนินงานและสถานะการเงิน ที่เข้มแข็ง ของบริษัท ในการพิจ ารณา
อันดับเครดิตยังรวมถึงคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร และผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ทม่ี คี วามสามารถและ
มากประสบการณ์ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการ
แข่งขันในธุรกิจเพื่อสุขภาพทัง้ ในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการใช้เงินลงทุน
จานวนมากเพือ่ การขยายเครือข่ายโรงพยาบาลในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการเป็ นผูน้ าธุรกิจในฐานะผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่
ที่สุด ในประเทศ ทัง้ ในด้านจ านวนเตียงในการรองรับผู้ป่วยและรายได้จ ากการด าเนิ นงาน โดย
ปจั จุบนั บริษทั มีเครือข่ายโรงพยาบาลทัง้ หมด 43 แห่งทัวประเทศ
่
ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลหลัก
ของบริษัทจ านวน 5 ตราเป็ นที่รู้จ ัก อย่า งดีในกลุ่มคนไทย คือ โรงพยาบาลกรุง เทพ (20 แห่ง )
โรงพยาบาลสมิตเิ วช (5 แห่ง) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (1 แห่ง) โรงพยาบาลพญาไท (5 แห่ง) และ
โรงพยาบาลเปาโล (4 แห่ง) บริษทั บริหารโรงพยาบาล 2 แห่งในประเทศกัมพูชาดาเนินงานภายใต้
ชื่อ Royal International Hospital อีกทัง้ ยัง มีโรงพยาบาลอีก 6 แห่งที่ดาเนินงานภายใต้ตรา
สัญลักษณ์ทอ้ งถิน่ ในประเทศไทย ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2559 บริษทั สามารถในการให้บริการผูป้ ่วยใน
ทัง้ สิน้ 5,805 เตียง ซึ่งรวมโรงพยาบาลเปาโล รังสิตที่เพิ่งเปิ ดใหม่ด้วย โดยฐานลูกค้า ของบริษัท
ครอบคลุมกลุม่ คนไข้ระดับกลางถึงระดับบนในหลากหลายทาเล
ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั มาจากความหลากหลายทัง้ ในด้านบริการ ฐานลูกค้า
และทาเลทีต่ งั ้ บริษทั มีเครือข่ายระบบส่งต่อผูป้ ว่ ยทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ และเป็นแหล่งรวมบุคลากรทางการ
แพทย์และพยาบาลที่ใหญ่ท่สี ุดในประเทศ โรงพยาบาลในกลุ่มเน้น การรักษาในระดับตติยภูมเิ ป็ น
หลัก ในขณะที่ช่วงหลัง ได้ข ยายฐานการรัก ษาในระดับทุ ติย ภูมิในพื้น ที่ภู มิภ าคมากยิ่ง ขึ้น การ
ให้บริการในระดับตติยภูมชิ ่วยเพิม่ รายได้และเพิม่ อัตราการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
บริษทั ได้รบั ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด รวมถึงการประสานกาลังโรงพยาบาลในเครือข่าย
ซึง่ เกิดจากการใช้งานบริการห้องปฏิบตั กิ ารตลอดจนการจัดซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมกันในกลุ่ม
เป็นผลก่อให้เกิดการประหยัดต้นทุน
ผลการดาเนินงานของบริษทั ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งเป็ นผลมาจากการเติบโตของจานวนคนไข้ใน
เครือข่ายโรงพยาบาลของบริษทั รวมทัง้ จากการเพิม่ ขึน้ ของค่ารักษาพยาบาล ระดับความรุนแรงของ
โรคทีส่ งู ขึน้ และการรวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่ควบรวมหรือเปิดใหม่เข้ามา รายได้จากการ
ดาเนินกิจการโรงพยาบาลของบริษทั ในช่วงปี 2554-2558 มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ทร่ี ะดับ
14% รายได้จ ากธุรกิจ โรงพยาบาลสาหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ท่ี 16,406 ล้า นบาท
เพิม่ ขึน้ 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการเติบโตจากโรงพยาบาลทีม่ อี ยู่เดิมคิดเป็ น 7% จาก

เครดิ ตวาระ (CreditUpdate) เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ทที ่ ริสเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของ
สัญญาหรือตราสาร และสรุปผลเมือครบรอบปี
่
ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือมี
่ เหตุการณ์สาคัญทีอาจมี
่ ผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบ
เพียงพอทีจะปรั
่ บอันดับเครดิต หรือเมือมี
่ เหตุให้ตอ้ งยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึน้ " (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม"
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)

อัตราการเติบโตรวม 11% ส่วนโรงพยาบาลใหม่ทาให้เกิดการเติบโต 4% รายได้จากผูป้ ่วยประมาณ 55% มาจากผูป้ ่วยใน และทีเ่ หลือมาจากผูป้ ่วยนอก
ส่วนรายได้จากกลุ่มผูป้ ่วยทีช่ าระเงินเองมีประมาณ 61% ของรายได้รวม ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 โรงพยาบาลมีความสามารถในการให้บริการ
ผูป้ ว่ ยนอกจานวน 27,077 คนต่อวัน เพิม่ ขึน้ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และรองรับผูป้ ่วยในจานวน 4,015 เตียงต่อวัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ 11%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
บริษัทได้ข ยายเครือ ข่า ยการให้บ ริก ารโดยการลงทุ น สร้า งโรงพยาบาลแห่ง ใหม่แ ละผ่า นทางการซื้อกิจ การโรงพยาบาลอื่น ๆ โดยบริษัท
ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะเป็นหนึ่งในผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพทีส่ าคัญในภูมภิ าคเอเซียแปซิฟิก บริษทั เปิ ดโรงพยาบาลใหม่กว่า 10 แห่งในช่วง 2 ปี ทผ่ี า่ นมา และ
ล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2559 บริษทั เปิ ดโรงพยาบาลเปาโล รังสิต ซึง่ ให้บริการระดับทุตยิ ภูมโิ ดยเน้นกลุ่มผูป้ ่วยระดับกลางในพืน้ ทีร่ งั สิต โรงพยาบาล
เปาโล รังสิต สามารถรองรับผูป้ ว่ ยในได้ทงั ้ สิน้ 150 เตียง โดยเปิดให้บริการในช่วงแรก 59 เตียง บริษทั วางแผนจะขยายโรงพยาบาลในเครือข่ายให้ถงึ 50
แห่งภายในปี 2563 บริษทั ประกาศลงทุนประมาณ 700 ล้านบาทเพือ่ สร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองรับผูป้ ว่ ยในได้ 150 เตียง โดยคาดว่าจะ
เปิดให้บริการในช่วงแรกประมาณ 50 เตียงในปี 2560 นอกจากนี้ บริษทั อยูร่ ะหว่างการขยายโรงพยาบาลกรุงเทพสานักงานใหญ่ (Phoenix Project) ซึง่
จะให้บริก ารทางการแพทย์เฉพาะทาง เช่น ศูนย์ทางประสาทวิทยา ศูนย์เกี่ยวกับ กระดูก สันหลัง และศูนย์ฟ้ื นฟูสุขภาพ โดยบริษัทตัง้ เป้าหมายให้
โรงพยาบาลกรุงเทพสานักงานใหญ่เป็นหนึ่งในศูนย์ระบบส่งต่อผูป้ ว่ ยชัน้ นาของเอเซียแปซิฟิก โครงการนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท สามารถ
รองรับผูป้ ่วยในได้ 200 เตียง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 เครือข่ายโรงพยาบาลทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั จะเสริมสร้างสถานะทางการแข่งขันของ
บริษทั ตลอดจนทาให้บริษทั สามารถแข่งขันอย่างมีประสิทธิผลในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านสุขภาพทัง้ ในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
สถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ได้รบั แรงหนุนจากผลการดาเนินงานทีด่ ี ตลอดจนความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดทีแ่ ข็งแกร่ง และ
สภาพคล่องทีเ่ พียงพอ อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้) อยูท่ ่ี 21.1% ใน
ปี 2558 และเพิม่ ขึน้ เป็น 22.8% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 โดยเป็ นผลมาจากรายได้ทเ่ี ติบโตอย่างแข็งแกร่งและการควบคุมค่าใช้จ่าย เงินทุนจาก
การดาเนินงานของบริษทั ปรับดีขน้ึ จาก 10,832 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 12,076 ล้านบาทในปี 2558 และ 3,780 ล้านบาทสาหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี
2559 สภาพคล่องของบริษทั มีเพียงพอ โดยอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกู้รวมอยูท่ ่ี 40% ใน 2558 และ 41.6% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี
2559 ภาระหนี้ของบริษทั ลดลงจาก 31,673 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 29,657 ล้านบาท ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2559 เนื่องจากบริษทั มีการคืนเงินกู้ยมื ทีค่ รบ
กาหนดจานวนประมาณ 4,000 ล้านบาทในปี 2558 อีกทัง้ กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษทั สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนได้บางส่วน
เป็นผลให้อตั ราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนอยูใ่ นระดับที่ 33.6% ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2559 เปรียบเทียบกับ 39% เมื่อปี 2557
ในช่วงปี 2559-2561 ทริสเรทติง้ คาดว่ารายได้ของบริษทั จะเติบโตในอัตรา 8%-10% ต่อปี โดยปจั จัยขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจจะมาจากการ
เติบโตของจานวนผูป้ ว่ ยและโรงพยาบาลแห่งใหม่ในเครือข่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ คาดว่าอัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานของบริษทั จะอยูใ่ นช่วง 21%-22% โดย
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษทั จะอยูใ่ นช่วง 12,000-15,000 ล้านบาทต่อปี อัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนให้จะอยูใ่ นช่วง 36%-45%
ทริสเรทติง้ คาดว่าบริษทั จะมีคา่ ใช้จา่ ยฝา่ ยทุนโดยรวมประมาณ 27,500 ล้านบาทในช่วงปี 2559-2561 โดยระดับหนี้ของบริษทั น่าจะเพิม่ ขึน้ จากการขยาย
โรงพยาบาลเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติง้ คาดว่าบริษทั จะสามารถบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างระมัดระวัง และมีสภาพคล่องทางการเงินทีเ่ พียงพอ
โดยอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนจะอยูใ่ นระดับไม่เกิน 45% ในช่วง 2559-2561
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ ของบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการสะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติง้ ว่าบริษทั จะสามารถคงความ
เป็นผูน้ าในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าค อีกทัง้ ยังคงผลประกอบการทีเ่ ข้มแข็งไว้ได้
การปรับเพิม่ อันดับเครดิตของบริษทั สามารถเกิดขึน้ ได้หากสถานะทางการเงินของบริษทั ปรับดียงิ่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ในขณะทีอ่ นั ดับเครดิตของ
บริษทั อาจได้รบั แรงกดดันให้ตอ้ งปรับลดลงหากบริษทั มีการลงทุนโดยการก่อหนี้เชิงรุกหรือหากการทากาไรของบริษทั แย่ลงเป็นระยะเวลานาน

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
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2569
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.-มี.ค.
2559
17,133
213
2,406
3,780
2,363
103,498
29,657
58,701
22.8

------------------------------ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ---------------------------2558
2557
2556
2555
2554
62,857
1,136
7,709
12,076
5,976
102,335
29,998
56,175
21.1

56,065
972
7,394
10,832
7,798
93,370
31,673
48,998
21.5

50,615
957
6,113
9,411
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

13.2 **
20.7

13.2
13.6

14.1
14.4

14.1
12.5

16.3
13.9

16.5
11.8

41.6 **
33.6

40.3
34.8

34.2
39.3

41.3
34.8

44.3
34.2

40.3
33.4

งบการเงินรวม
ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
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เครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์ อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ก่อน การจัดอันดับเครดิต
นี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือถื อตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสีย่ งหรือความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ โดยเฉพาะ
ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว
ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษ ั ท ทริสเรทติ้ง จากัด จึงไม่รบั ประกันความ
ถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญ เสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด
เผยแพร่อยูบ่ น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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