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เหตุผล
ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กู้ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของ บริษทั กรุงเทพ
ดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “AA-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึง ความเป็ นผูน้ าธุรกิจของ
บริษัท ในฐานะผู้ป ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ ท่ีสุ ด ในประเทศ รวมถึง เครือ ข่า ย
โรงพยาบาลที่ก ว้างขวางและแข็ง แกร่ง ของบริษทั ชื่อเสียงของโรงพยาบาลในเครือข่า ยที่เป็ นที่
ยอมรับและรูจ้ กั เป็นอย่างดี ตลอดจนคณะผูบ้ ริหารและผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ทม่ี คี วามสามารถ
และมากประสบการณ์ การประเมิน อันดับเครดิตยังพิจ ารณาถึง ผลการดาเนินงานที่ด ีของบริษัท
และความเสีย่ งทางด้านการเงินทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลางด้วย อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าว
ถู ก ลดทอนบางส่ ว นจากสภาวะการแข่ ง ขัน ที่รุ น แรงในธุ ร กิจ ให้บ ริก ารด้า นสุ ข ภาพทัง้ จากผู้
ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ จากการใช้เงินลงทุนจานวนมากเพื่อขยาย
กิจการของบริษทั
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการเป็ นผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ท่สี ุด ในประเทศ
โดยบริษัท เน้ นการรักษาในระดับตติยภูมิแ ละได้ขยายฐานการรักษาไปยัง ระดับทุติยภู มใิ นพื้นที่
ภูมภิ าคบางส่วนมากยิง่ ขึน้ ปจั จุบนั บริษทั มีเครือข่ายโรงพยาบาลทัง้ หมด 43 แห่ง ตราสัญลักษณ์
โรงพยาบาลหลักของบริษทั จานวน 5 ตราเป็ นทีร่ จู้ กั อย่างดีในกลุ่มคนไทย คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ
(20 แห่ง) โรงพยาบาลสมิตเิ วช (5 แห่ง) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (1 แห่ง) โรงพยาบาลพญาไท (5
แห่ง) และโรงพยาบาลเปาโล (4 แห่ง) ส่วนโรงพยาบาล 2 แห่งในประเทศกัมพูชาดาเนินงานภายใต้
ชื่อ Royal International Hospital นอกจากนี้ บริษทั ยังมีโรงพยาบาลอีก 6 แห่งทีด่ าเนินงานภายใต้
ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลท้องถิน่ ด้วย ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2559 บริษทั มีความสามารถในการ
ให้บริการผูป้ ว่ ยในทัง้ สิน้ 5,805 เตียง โดยฐานลูกค้าของบริษทั ครอบคลุมกลุ่มคนไข้ทม่ี รี ายได้ระดับ
ปานกลางถึงระดับสูงในทาเลทีห่ ลากหลาย
สถานะทางธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั สะท้อนความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์
ทีค่ รอบคลุมฐานลูกค้าที่กว้างขวางในทาเลทีต่ งั ้ ทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลที่
เป็นทีร่ จู้ กั เป็นอย่างดี โดยความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั มาจากการมีเครือข่ายระบบส่งต่อ
ผูป้ ่วยที่แ ข็ง แกร่ง และเป็ นแหล่งรวมบุค ลากรทางการแพทย์แ ละพยาบาลที่ใหญ่ท่สี ุด ในประเทศ
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้รบั ประโยชน์ จากการประหยัดจากขนาดจากการใช้บริการห้องปฏิบตั กิ าร
ตลอดจนการจัดซือ้ ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์หลักร่วมกันในกลุม่ อีกด้วย
บริษทั มีรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลจานวน 60,262 ล้านบาทในปี 2558 และ 31,269 ล้าน
บาทสาหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 เพิม่ ขึน้ 11% และ 8% ตามลาดับจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน อันเป็นผลมาจากการเติบโตของจานวนคนไข้ ตลอดจนระดับความรุนแรงของโรคและค่าบริการ
ทีส่ งู ขึน้ รวมถึงการรวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาลทีค่ วบรวมเข้ามา โดยรายได้จากโรงพยาบาลที่
มีอยูเ่ ดิมของบริษทั เติบโตในอัตราประมาณ 6% ต่อปี ในปี 2558 และสาหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี
2559 รายได้จากผูป้ ว่ ยประมาณ 54% มาจากผูป้ ่วยในและทีเ่ หลือมาจากผูป้ ่วยนอก อัตรากาไรจาก
การดาเนินงาน (อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้ )
อยูท่ ่ี 21.1% ในปี 2558 และ 20.8% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่ ปรับลงเล็กน้อยจากจานวน
ทีล่ ดลงของผูป้ ่วยจากภูมภิ าคเอเชียตะวันออกกลาง และผูป้ ่วยต่างชาติท่ใี ช้บริการในโรงพยาบาล
ของบริษทั ในภาคใต้ของประเทศ

บริษทั ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะเป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพรายสาคัญในภูมภิ าคเอเซียแปซิฟิก โดยได้ทาการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่และซือ้
กิจการโรงพยาบาลอื่น ๆ ทัง้ นี้ บริษทั วางแผนจะมีโรงพยาบาลในเครือรวม 50 แห่งภายใน 2-3 ปี ขา้ งหน้า ปจั จุบนั บริษทั กาลังก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่
อีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ซึง่ คาดว่าจะเปิ ดให้บริการได้ในปี 2560 และปี 2561 ตามลาดับ โดย
จะมีจานวนเตียงเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ สิน้ 230 เตียง และใช้เงินลงทุนประมาณ 1,700 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ยังมีทด่ี นิ ในจังหวัดกระบีแ่ ละบริเวณเขาใหญ่ ท่ี
พร้อมสาหรับใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ดว้ ย
ในขณะเดียวกัน บริษทั ก็กาลังปรับปรุงโรงพยาบาลหลัก 9 แห่งในหลายภูมภิ าคของประเทศไทยและในประเทศกัมพูชาเพื่อให้เป็ น Centers of
Excellence ซึง่ จะเพิม่ การรักษาโรคขัน้ สูงทีซ่ บั ซ้อนเพือ่ รองรับผูป้ ว่ ยทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิม่ ขึน้ โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเกือบ 3,000 ล้านบาท
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้ บริษทั ยังอยูร่ ะหว่างการขยายโรงพยาบาลกรุงเทพสานักงานใหญ่ (Phoenix Project) ซึง่ จะให้บริการทางการแพทย์
เฉพาะทาง เช่น ศูนย์ประสาทวิทยา ศูนย์กระดูกสันหลัง และศูนย์ฟ้ืนฟูสขุ ภาพด้วย โดยโครงการนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 4,200 ล้านบาท และจะสามารถ
รองรับผูป้ ว่ ยในเพิม่ ขึน้ ได้อกี 220 เตียงเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561
ในเดือนกันยายน 2559 บริษทั ได้ซอ้ื ที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างในบริเวณโครงการปาร์คนายเลิศด้วยมูลค่าลงทุน 10,800 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาให้เป็นโครงการศูนย์สขุ ภาพครบวงจรภายใต้ช่อื “BDMS Wellness Clinic” โดยมีงบประมาณปรับปรุงและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ รวมประมาณ 2,000 ล้าน
บาท โครงการดังกล่าวจะเพิม่ โอกาสในการรองรับความต้องการในด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพทีเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยคาดว่าโครงการนี้จะเปิ ด
ดาเนินการได้ในปี 2560 และเมื่อไม่นานมานี้บริษทั ได้ประกาศซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษทั เมโยโพลีคลีนิค จากัด (เมโย) ผ่านบริษทั ย่อย คือ
บริษทั เปาโลเมดิค จากัด ซึง่ ใช้เงินลงทุนทัง้ สิน้ 1,395 ล้านบาทโดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินสดและ/หรือจากการกู้ยมื เมโยบริหารโรงพยาบาลเอกชน
ภายใต้ช่อื “โรงพยาบาลเมโย” ซึง่ เป็นโรงพยาบาลระดับทุตยภูม ิ มีจานวนเตียงจดทะเบียน 162 เตียง และเน้นกลุ่มผูป้ ่วยรายได้ระดับปานกลางเป็ นหลัก
คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560 การขยายธุรกิจของบริษทั จะทาให้ความสามารถในการรองรับผูป้ ่วยเพิม่ ขึน้ โดยจะมี
จานวนเตียงผูป้ ว่ ยในประมาณ 7,000 เตียงภายในปี 2561 เครือข่ายโรงพยาบาลทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั จะช่วยเสริมสร้างสถานะทางการแข่งขันของบริษทั
ตลอดจนช่วยขยายฐานลูกค้า และช่วยให้บริษทั สามารถแข่งขันอย่างมีประสิทธิผลในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านสุขภาพทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ได้เป็นอย่างดี
สถานะความเสีย่ งทางการเงินของบริษทั อยูใ่ นระดับปานกลางซึง่ สะท้อนผลการดาเนินงานที่ดขี องบริษทั ตลอดจนกระแสเงินสดทีเ่ พิม่ ขึน้ สภาพ
คล่องทีเ่ พียงพอ และการใช้หนี้สนิ ในระดับปานกลาง เงินทุนจากการดาเนินงานของบริษทั ปรับดีขน้ึ จาก 10,832 ล้านบาทในปี 2557 มาอยูท่ ่ี 12,076
ล้านบาทในปี 2558 และ 6,216 ล้านบาทสาหรับช่วงครึง่ แรกของปี 2559 บริษทั มีสภาพคล่องทีเ่ พียงพอโดยวัดจากอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน
ต่อเงินกูร้ วมทีร่ ะดับ 40% ในปี 2558 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ภาระหนี้ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 29,998 ล้านบาทในปี 2558 เป็ น 31,190 ล้าน
บาท ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2559 จากการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษทั สามารถรักษาอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุน ให้อยู่
ในระดับทีต่ ่ากว่า 40% ได้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี า่ นมาและอยูท่ ่ี 35.6% ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2559 เนื่องจากบริษทั มีฐานทุนขนาดใหญ่และมีเงินทุน
จากการดาเนินงานทีแ่ ข็งแกร่ง
ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า ทริสเรทติง้ คาดว่าบริษทั จะยังคงผลการดาเนิน งานทีด่ เี อาไว้ได้ โดยรายได้ของบริษทั จะเติบโตในอัตรา 8%-10% ต่อปี ซ่งึ
ปจั จัยขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจจะมาจากการเติบโตของจานวนผูป้ ่วยและโรงพยาบาลแห่ง ใหม่ในเครือข่ายที่เพิม่ ขึน้ อัตราส่วนกาไรจากการ
ดาเนินงานของบริษทั อาจได้รบั แรงกดดันจากค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานคงที่ ตลอดจนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายของโรงพยาบาลแห่งใหม่ และการ
ที่ Wellness Clinic อาจต้องใช้เวลาในการสร้างรายได้และทากาไรตลอดจนเพิม่ ประสิทธิภาพสักระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คาดว่าบริษทั จะบริหาร
ค่าใช้จา่ ยและลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อคงอัตรากาไรจากการดาเนินงานไว้ ทริสเรทติง้ คาดว่ากระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษทั จะอยูใ่ นช่วง
12,000-15,000 ล้านบาทต่อปี และคาดว่าบริษทั จะมีค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนโดยรวมประมาณ 41,000 ล้านบาทในช่วงปี 3 ปี ขา้ งหน้า โดยจะใช้กระแสเงินสด
จากการดาเนินงานบางส่วนเป็ นเงินลงทุน แม้บริษทั จะมีการลงทุนขนาดใหญ่ แต่กค็ าดว่าอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุน ของบริษทั น่าจะอยูใ่ น
ระดับไม่เกิน 45% ในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ ของบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการสะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติง้ ว่าบริษทั จะสามารถคงความ
เป็นผูน้ าในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าค อีกทัง้ ยังคงผลประกอบการทีเ่ ข้มแข็งเอาไว้ได้เช่นเดิม
อันดับเครดิตของบริษทั อาจได้รบั แรงกดดันให้ตอ้ งปรับลดลงหากบริษทั มีการลงทุนโดยการก่อหนี้เชิงรุกจนทาให้อตั ราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้าง
เงินทุนสูงกว่า 45% หรืออัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกู้รวมอยูต่ ่ากว่า 30% เป็ นระยะเวลาต่อเนื่อง นอกจากนี้ หากการทากาไรของบริษทั
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ถดถอยลงเป็นระยะเวลานานก็อาจส่งผลกดดันต่ออันดับเครดิตได้ ในขณะทีโ่ อกาสในการปรับเพิม่ อันดับเครดิตของบริษทั สามารถเกิดขึน้ ได้หากสถานะ
ทางการเงินของบริษทั ปรับดียงิ่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ จากปจั จุบนั อันจะส่งผลให้อตั ราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกู้รวมปรับ เพิม่ ขึน้ สูงกว่า 50%
เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (BDMS)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
BDMS233A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
BDMS256A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568
BDMS266A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 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.-มิ .ย.
2559
32,632
393
4,014
6,216
3,754
102,142
31,190
56,396
20.8

----------------------------- 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

56,054
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

13.3 **
20.1

13.2
13.6

14.1
14.4

14.1
12.5

16.3
13.9

16.5
11.8

40.0 **
35.6

40.3
34.8

34.2
39.3

39.5
34.8

44.3
34.2

40.3
33.4

งบการเงินรวม
ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
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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 ดัง นัน้ บริษทั 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 ทริสเรทติ้ง จากัด
เผยแพร่อยูบ่ น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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