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เหตุผล
ทริสเรทติงคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดปจั จุบนั ของบริษทั
กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน) ทีระดับ “AA-” พร้อมทังจัดอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่ม ี
หลักประกันชุด ใหม่ในวงเงินไม่ เกิน 6,000 ล้านบาทและหุ้นกู้สํา รองเพื*อการเสนอขายเพิม* เติม
(Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทของบริษทั ทีร* ะดับ “AA-” เช่นกัน โดยบริษทั จะนํ าเงิน
ทีได้จากการออกหุน้ กู้ชุดใหม่ไปใช้ในการลงทุน รวมทัง: ใช้ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
บริษทั และใช้ชําระหนี:เงินกูย้ มื ทังนี อันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็ นผูน้ ํ าธุรกิจของบริษทั ในฐานะ
ผู้ป ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ ท*สี ุดในประเทศ รวมถึงการมีเ ครือข่า ยโรงพยาบาลที*
กว้างขวางและแข็งแกร่ง ชื*อเสียงของโรงพยาบาลในเครือข่ายที*เป็ นทีย* อมรับและรู้จกั เป็ นอย่างดี
ตลอดจนคณะผูบ้ ริหารและผู้เ ชีย* วชาญทางการแพทย์ท*มี คี วามสามารถและมากประสบการณ์ การ
ประเมินอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงผลการดําเนินงานทีด* ขี องบริษทั และความเสีย* งทางด้านการเงินที*
อยูใ่ นระดับปานกลางด้วย อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากสภาวะการ
แข่งขันทีร* ุนแรงในธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพทัง: จากผูป้ ระกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมทัง: จากการใช้เงินลงทุนจํานวนมากเพือ* ขยายกิจการของบริษทั
บริษทั กรุงเทพดุ สติ เวชการเป็ นผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ ท*สี ุดในประเทศ
ปจั จุบนั บริษทั มีเครือข่ายโรงพยาบาลทัง: หมด 44 แห่ง ตราสัญ ลักษณ์โรงพยาบาลหลักของบริษทั
จํา นวน 5 ตราเป็ น ที*รู้จ ักอย่ า งดีใ นภู ม ิภาคเอเซีย แปซิฟิ ก ประกอบด้ ว ย โรงพยาบาลกรุ ง เทพ
(20 แห่ ง ) โรงพยาบาลสมิติเ วช (5 แห่ง ) โรงพยาบาลบีเ อ็น เอช (1 แห่ ง ) โรงพยาบาลพญาไท
(5 แห่ง) และโรงพยาบาลเปาโล (5 แห่ง) ส่วนโรงพยาบาลของบริษทั อีก 2 แห่งในประเทศกัมพูชา
ดําเนินงานภายใต้ชอ*ื Royal International Hospital นอกจากนี: บริษทั ยังมีโรงพยาบาลอีก 6 แห่งที*
ดําเนินงานภายใต้ตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาลท้อ งถิ*นด้วย บริษทั มีความสามารถในการให้บริการ
ผูป้ ่วยในทัง: สิน: 5,928 เตียง โดยฐานลูกค้าของบริษทั ครอบคลุมกลุ่มคนไข้ทม*ี รี ายได้ระดับปานกลาง
ถึงระดับสูงในทําเลทีห* ลากหลาย
สถานะทางธุรกิจทีแ* ข็งแกร่งของบริษทั สะท้อนความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์
ที*ครอบคลุม ฐานลูกค้าที*กว้า งขวางในทํา เลที*ตัง: โรงพยาบาลที*หลากหลาย รวมทัง: ตราสัญ ลักษณ์
โรงพยาบาลทีเ* ป็ นทีร* ูจ้ กั เป็ นอย่างดี บริษทั ให้บริการทางการแพทย์ครอบคลุมในทุกระดับของผู้ป่วย
และความรุนแรงของอาการ โดยความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั มาจากการมีเครือข่ายระบบ
ส่งต่อผูป้ ว่ ยทีแ* ข็งแกร่งและเป็ นแหล่งรวมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที*ใหญ่ทส*ี ุดในประเทศ
นอกจากนี: บริษทั ยัง ได้รบั ประโยชน์ จากการประหยัด จากขนาดจากการใช้บ ริการห้องปฏิบัติการ
ตลอดจนการจัดซื:อยา เวชภัณฑ์ และเครือ* งมือทางการแพทย์หลักร่วมกันในกลุ่มอีกด้วย
บริษทั มีรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลจํานวน 48,567.7 ล้านบาทสําหรับช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี 2559 เพิม* ขึ:น 10% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน อันเป็ นผลมาจากการเติบโตของจํานวนคนไข้
ตลอดจนระดับ ความรุ น แรงของอาการและค่า บริการที*สูง ขึ:น รวมถึง การรวมรายได้จ ากกิจการ
โรงพยาบาลที*ค วบรวมเข้า มา โดยรายได้จ ากโรงพยาบาลที*ม ีอยู่เ ดิมของบริษทั เติบ โตในอัตรา
ประมาณ 7% ต่ อปี รายได้จากผู้ป่วยประมาณ 54% มาจากผูป้ ่วยในและทีเ* หลือมาจากผูป้ ่วยนอก
อัตรากํา ไรจากการดํ าเนิ นงาน (อัตราส่ว นกํา ไรจากการดํา เนิ นงานก่ อนค่า เสื*อมราคาและค่า ตัด
จําหน่ ายต่อรายได้) อยูท่ *ี 20.8% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559
บริษทั ตัง: เป้าหมายทีจ* ะเป็ นหนึ*งในผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพรายสําคัญในภูมภิ าคเอเซียแปซิฟิก
โดยได้ทาํ การก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่และซื:อกิจการโรงพยาบาลอืน* ๆ ทัง: นี: บริษทั วางแผนจะมี
โรงพยาบาลในเครือรวม 50 แห่งภายใน 2-3 ปี ขา้ งหน้า ป จั จุบนั บริษทั กําลังก่อสร้างโรงพยาบาล
ใหม่อกี 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ซึ*งคาดว่าจะ
เปิ ด ให้บริการได้ในปี 2560 และปี 2561 ตามลํา ดับ โดยจะมีจํานวนเตียงเพิม* ขึ:นรวมทัง: สิ:น 230

เครดิ ตวาระ (CreditUpdate) เป็นขันตอนหนึงในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนีทีทริสเรทติงได้ประกาศผลไปแล้ว ซึงโดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทําตลอดอายุของ
สัญญาหรือตราสาร และสรุปผลเมือครบรอบปี ในระหว่างนันหากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนีใหม่ หรือเมือมีเหตุการณ์สาํ คัญทีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนันๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบ
เพียงพอทีจะปรับอันดับเครดิต หรือเมือมีเหตุให้ตอ้ งยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติงจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิมขึน" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม"
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)

เตียง และใช้เ งินลงทุ นประมาณ 1,700 ล้า นบาท นอกจากนี: บริษัทยัง มีท*ีดินในจัง หวัดกระบี*และบริเ วณเขาใหญ่ ท*ีพร้อมสํา หรับ ใช้ในการก่ อสร้า ง
โรงพยาบาลแห่งใหม่อกี ด้วย
บริษทั กําลังปรับปรุงโรงพยาบาลหลักจํานวน 9 แห่งในหลายภูมภิ าคของประเทศไทยและในประเทศกัมพูชาเพือ* ให้เป็ น Centers of Excellence
ซึ*งจะเพิม* การรักษาโรคขัน: สูงที*ซบั ซ้อนเพื*อรองรับผูป้ ่วยทัง: ชาวไทยและชาวต่างชาติเ พิม* ขึ:น โดยคาดว่าจะใช้เ งินลงทุนเกือบ 3,000 ล้านบาทในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี: บริษทั ยังอยูร่ ะหว่างการขยายโรงพยาบาลกรุงเทพสํานักงานใหญ่ (Phoenix Project) ซึ*งจะให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง
เช่น ศูนย์ประสาทวิทยา ศูนย์กระดูกสันหลัง และศูนย์ฟ:ื นฟูสุขภาพด้วย โดยโครงการนี:ใช้เงินลงทุนประมาณ 4,200 ล้านบาท และจะสามารถรองรับ
ผูป้ ่วยในเพิม* ขึน: ได้อกี 220 เตียงเมือ* การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561
ในเดือนกันยายน 2559 บริษทั ได้ซ:อื ทีด* นิ และสิง* ปลูกสร้างในบริเวณโครงการปาร์คนายเลิศด้วยมูลค่าลงทุน 10,800 ล้านบาทเพือ* ปรับปรุงและ
พัฒนาให้เป็ นโครงการศูนย์สุขภาพครบวงจรภายใต้ช*อื “BDMS Wellness Clinic” โดยมีงบประมาณปรับปรุงและค่าใช้จ่ายอื*น ๆ รวมประมาณ 2,000
ล้านบาท โครงการดังกล่าวจะเพิม* โอกาสในการรองรับความต้องการในด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื: นฟูสุขภาพทีเ* พิม* สูงขึน: โดยคาดว่าโครงการนี:จะ
เปิ ดดําเนินการได้ในปี 2560 และเมื*อไม่นานมานี:บริษทั ยังได้ซ:อื และรับโอนกิจการทัง: หมดของ บริษทั เมโยโพลีคลีนิค จํากัด ผ่านบริษทั ย่อย คือ บริษทั
เปาโลเมดิค จํากัด ด้วย ซึง* ธุรกรรมดังกล่าวใช้เงินลงทุนทัง: สิน: 1,390 ล้านบาทโดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินสดและการกูย้ มื บริษทั เมโยโพลีคลีนิคบริหาร
โรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชอ*ื “โรงพยาบาลเมโย” ซึง* เป็ นโรงพยาบาลระดับทุตยภูม ิ มีจาํ นวนเตียงจดทะเบียน 162 เตียง และเน้นกลุ่มผูป้ ่วยรายได้ระดับ
ปานกลางเป็ นหลัก การขยายธุรกิจของบริษทั จะทําให้ความสามารถในการรองรับผูป้ ่วยเพิม* ขึน: โดยจะมีจาํ นวนเตียงผูป้ ว่ ยในประมาณ 7,000 เตียงภายใน
ปี 2561 เครือข่ายโรงพยาบาลทีแ* ข็งแกร่งของบริษทั จะช่วยเสริมสร้างสถานะทางการแข่งขันของบริษทั ตลอดจนช่วยขยายฐานลูกค้า และช่วยให้บริษทั
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผลในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านสุขภาพทัง: ในประเทศและต่างประเทศ
สถานะความเสีย* งทางการเงินของบริษทั อยู่ในระดับปานกลางซึ*งสะท้อนผลการดําเนินงานทีด* ขี องบริษทั ตลอดจนกระแสเงินสดทีเ* พิม* ขึน: สภาพ
คล่องทีเ* พียงพอ และการใช้หนี:สนิ ในระดับปานกลาง เงินทุนจากการดําเนินงานของบริษทั ปรับตัวดีขน:ึ จาก 10,832 ล้านบาทในปี 2557 มาอยู่ท*ี 12,076
ล้า นบาทในปี 2558 และ 9,213 ล้านบาทสําหรับ ช่ว ง 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั มีสภาพคล่องที*เพียงพอโดยวัดจากอัต ราส่ว นเงินทุนจากการ
ดําเนินงานต่อเงินกูร้ วมทีร* ะดับ 35%-40% ในช่วง 3 ปี ทผ*ี ่านมาจนถึงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ภาระหนี:ของบริษทั เพิม* ขึน: จาก 29,998 ล้านบาทในปี
2558 เป็ น 32,729 ล้านบาท ณ สิน: เดือนกันยายน 2559 จากการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื*อง อย่างไรก็ตาม บริษทั สามารถรักษาอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อ
โครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับทีต* *ํากว่า 40% ได้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทผ*ี ่านมาและอยู่ท*ี 36.4% ณ สิน: เดือนกันยายน 2559 เนื*องจากบริษทั มีฐานทุน
ขนาดใหญ่และมีเงินทุนจากการดําเนินงานทีแ* ข็งแกร่ง
ในช่วงปี 2560-2562 ทริสเรทติ:งคาดว่าบริษทั จะยังคงผลการดําเนินงานทีด* เี อาไว้ได้ โดยรายได้ของบริษทั จะเติบโตในอัตรา 8%-10% ต่อปี ซึ*ง
ปจั จัยขับ เคลื*อนการเติบ โตทางธุรกิจ จะมาจากการเติบโตของจํา นวนผู้ป่ วยและโรงพยาบาลแห่ งใหม่ในเครือข่ายที*เ พิม* ขึ:น อัตราส่ว นกํา ไรจากการ
ดําเนินงานของบริษทั อาจได้รบั แรงกดดันจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคงที* ตลอดจนค่าเสือ* มราคาและค่าตัดจําหน่ ายของโรงพยาบาลแห่งใหม่ และการ
ที* Wellness Clinic อาจต้องใช้เวลาในการสร้างรายได้และทํากํา ไรตลอดจนเพิม* ประสิทธิภาพสักระยะหนึ*ง อย่างไรก็ตาม คาดว่าบริษทั จะบริหาร
ค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนอย่างต่ อเนื*องเพื*อคงอัตรากําไรจากการดําเนินงานไว้ ทริสเรทติ:งคาดว่าบริษทั จะมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยู่ในช่วง
12,000-15,000 ล้านบาทต่ อปี และมีค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนโดยรวมประมาณ 40,000 ล้า นบาทในช่วงปี 3 ปี ขา้ งหน้า โดยจะใช้กระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานบางส่วนเป็ นเงินลงทุน ทัง: นี: ทริสเรทติ:งคาดว่าในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทั น่ าจะอยู่ในระดับไม่เกิน
45% แม้ว่าบริษทั จะมีการลงทุนขนาดใหญ่กต็ าม
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”* ของบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการสะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ:งว่าบริษทั จะสามารถคงความ
เป็ นผูน้ ําในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทัง: ในประเทศและในภูมภิ าค อีกทัง: จะยังคงผลประกอบการทีเ* ข้มแข็งเอาไว้ได้เช่นเดิม
อันดับเครดิตของบริษทั อาจได้รบั แรงกดดันให้ตอ้ งปรับลดลงหากบริษทั มีการลงทุนโดยการก่อหนี:เชิงรุกจนทําให้อตั ราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้าง
เงินทุนสูงกว่า 45% หรืออัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงานต่อเงินกูร้ วมอยู่ต*ํากว่าระดับ 30% เป็ นระยะเวลาต่อเนื*อง นอกจากนี: หากการทํากําไรของ
บริษทั ถดถอยลงเป็ นระยะเวลานานก็อาจส่งผลกดดันต่ออันดับเครดิตได้ ในขณะทีโอกาสในการปรับเพิมอันดับเครดิตของบริษทั สามารถเกิดขึนได้หาก
สถานะทางการเงินของบริษทั ปรับตัวดียงขึ
ิ นอย่างมีนยั สําคัญจากปจั จุบนั อันจะส่งผลให้อตั ราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงานต่อเงินกูร้ วมปรับเพิม* สูงขึน:
กว่า 50% เป็ นระยะเวลาทีต* ่อเนื*อง
บริ ษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี- :
BDMS233A: หุน้ กูไ้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
BDMS256A: หุน้ กูไ้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568
BDMS266A: หุน้ กูไ้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท และหุน้ กูส้ าํ รองเพือ* การเสนอขายเพิม* เติม (Greenshoe)
ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2570
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที1สาํ คัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ
ดอกเบียจ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงาน
เงินทุนจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสือมราคา
และค่าตัดจําหน่ าย/รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษี ค่าเสือมราคา
และค่าตัดจําหน่ าย/ดอกเบียจ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
*
**

ม.ค.-ก.ย.
2559
50,635
635
6,201
9,213
5,676
105,111
32,729
57,304
20.8

------------------------------ ณ วันที 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

13.4 **
19.2

13.2
13.6

14.1
14.4

14.1
12.5

16.3
13.9

16.5
11.8

38.1 **
36.4

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 ไม่วา่ ทังหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทียังไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติง จํากัด ก่อน การจัดอันดับเครดิต
นีมิใช่คําแถลงข้อเท็จ จริง หรือคําเสนอแนะให้ซอื ขาย หรือถือตราสารหนีใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกียวกับความเสียงหรือความน่ าเชือถือของตราสารหนีนันๆ หรือของบริษทั นันๆ โดยเฉพาะ
ความเห็นทีระบุในการจัดอันดับเครดิตนีมิได้เป็ นคําแนะนําเกียวกับการลงทุน หรือคําแนะนําในลักษณะอืนใด การจัดอันดับและข้อมูลทีปรากฏในรายงานใดๆ ทีจัดทํา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส
เรทติง จํากัด ได้จดั ทําขึนโดยมิได้คาํ นึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึง ดังนัน ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว
ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง จํากัด ได้รบั ข้อมูลทีใช้สําหรับการจัดอันดับเครดิตนีจากบริษทั และแหล่ง ข้อมูลอืนๆ ทีเชือว่าเชือถือได้ ดังนัน บริษทั ทริสเรทติง จํากัด จึงไม่รบั ประกันความ
ถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์นนั และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีได้รบั หรือการกระทําใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังนี รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง จํากัด
เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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