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เหตุผล
ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของ บริษทั กรุงเทพ
ดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “AA-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่ง
ของบริษทั จากการเป็นผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ทส่ี ุดในประเทศ ตลอดจนชื่อเสียง
ของกลุ่มโรงพยาบาลที่เป็ นที่ยอมรับและรู้จกั เป็ นอย่างดี เครือข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวางและ
แข็งแกร่งของบริษทั รวมถึงคณะผูบ้ ริหารและผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ท่มี คี วามสามารถและมาก
ประสบการณ์
การประเมินอันดับเครดิตยัง พิจ ารณาถึง ผลการด าเนิน งานที่ดีของบริษัทและความเสี่ย ง
ทางด้า นการเงินที่อยู่ในระดับปานกลางด้วย อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่ง ดัง กล่า วถูก ลดทอน
บางส่ว นจากสภาวะการแข่ง ขัน ที่รุ น แรงในธุ ร กิจ ให้บ ริก ารด้า นสุข ภาพทัง้ จากผู้ป ระกอบการ
ภายในประเทศและต่างประเทศ ภาระหนี้ของบริษทั ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการลงทุนในโครงการ BDMS
Wellness Clinic และความต้องการใช้เงินลงทุนจานวนมากเพือ่ ขยายกิจการของบริษทั
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการเป็ นผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ท่สี ุดในประเทศ
ไทย บริษัทเน้นการรักษาในระดับตติยภูมแิ ละได้ขยายฐานการรักษาไปยัง ระดับทุตยิ ภูมใิ นพืน้ ที่
ภูมิภาคบางส่วนมากยิง่ ขึ้น ปจั จุบนั บริษัทมีเครือข่ายโรงพยาบาลทัง้ หมด 45 แห่งทัวประเทศ
่
แบรนด์โรงพยาบาลหลัก ๆ ของบริษัท จ านวน 5 แบรนด์เป็ น ที่รู้จ ัก อย่า งดีในกลุ่ม คนไทย คือ
โรงพยาบาลกรุ ง เทพ (21 แห่ ง ) โรงพยาบาลสมิ ติ เ วช (6 แห่ ง ) โรงพยาบาลบี เ อ็ น เอช
(1 แห่ง) โรงพยาบาลพญาไท (5 แห่ง) และโรงพยาบาลเปาโล (5 แห่ง) ส่วนโรงพยาบาล 2 แห่งใน
ประเทศกัมพูชาดาเนินงานภายใต้ช่อื “Royal International Hospital” นอกจากนี้ บริษทั ยัง มี
โรงพยาบาลอีก 5 แห่งทีด่ าเนินงานภายใต้ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลท้องถิน่ ด้วย ณ เดือนมิถุนายน
2560 บริษทั มีความสามารถในการให้บริการผูป้ ่วยในทัง้ สิน้ 5,852 เตียง โดยฐานลูกค้าของบริษทั
ครอบคลุมกลุ่มคนไข้ท่มี รี ายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูงในทาเลที่หลากหลาย ทัง้ นี้ รายได้จาก
ผูป้ ว่ ยไทยทีม่ าใช้บริการคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% และผูป้ ว่ ยต่างชาติ 30%
สถานะทางธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั สะท้อนความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์
ทีค่ รอบคลุมฐานลูกค้าทีก่ ว้างขวางในทาเลทีต่ งั ้ ทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ แบรนด์โรงพยาบาลทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั
เป็ นอย่างดี โดยความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั มาจากการมีเครือข่ายระบบส่งต่อผูป้ ่วยที่
แข็งแกร่งและเป็ นแหล่งรวมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลทีใ่ หญ่ท่สี ุดในประเทศ นอกจากนี้
บริษทั ยังได้รบั ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดจากการใช้บริการห้องปฏิบตั กิ าร ตลอดจนการ
จัดซือ้ ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์หลัก ๆ ร่วมกันในกลุม่ อีกด้วย
บริษัท ยัง คงด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการเสริม สร้ า งความแข็ง แกร่ ง ทางธุ ร กิ จ และ
ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั วางแผนจะมีโรงพยาบาลในเครือรวม 50 แห่ง
ภายในปี 2563 ในขณะเดียวกันบริษทั อยู่ระหว่างการยกระดับโรงพยาบาลหลัก 9 แห่งในหลาย
ภูมิภ าคของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเพื่อให้เป็ นศูนย์ก ารแพทย์แ ห่ง ความเป็ นเลิศ หรือ
Centers of Excellence (COE) ซึง่ จะเพิม่ การรักษาโรคขัน้ สูงทีซ่ บั ซ้อนเพื่อรองรับผูป้ ่วยทัง้ ชาวไทย
และชาวต่างชาติเพิม่ ขึน้ บริษทั ยังอยูร่ ะหว่างการขยายโรงพยาบาลกรุงเทพสานักงานใหญ่ภายใต้ช่อื
โครงการ Phoenix Project ซึง่ จะให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง เช่น ศูนย์ประสาทวิทยา ศูนย์
กระดูกสันหลัง และศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีโครงการศูนย์สุขภาพครบวงจรภายใต้

ชื่อ “BDMS Wellness Clinic” เพือ่ รองรับความต้องการในด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสขุ ภาพทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ด้วย
ความเสีย่ งทางด้านการเงินทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลางของบริษทั เป็ นผลมาจากการมีผลการดาเนินงานทีด่ ี การมีกระแสเงินสดทีม่ นคงสม
ั่
่าเสมอ และ
การมีโครงสร้างหนี้สนิ ต่อทุนทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลาง ในปี 2559 บริษทั มีรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลจานวน 65,237 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 8% จากปี ก่อน
หน้ า อันเป็ นผลมาจากการเติบโตของจานวนคนไข้ ตลอดจนระดับความรุน แรงของโรคและค่าบริก ารที่สูง ขึ้น รวมถึง การรวมรายได้จ ากกิจ การ
โรงพยาบาลทีค่ วบรวมเข้ามา สาหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล 32,752 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนโดยเป็ นผลมาจากความรุนแรงของโรคและค่าบริการทีส่ ูงขึน้ เป็ นหลักมากกว่าจานวนคนไข้ ทัง้ นี้ ปริมาณผูป้ ่วยนอกมีจานวน 26,056 คนต่อวัน
ในขณะที่จานวนผูป้ ่วยในลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนมาอยู่ท่ี 3,471 เตียงต่อวัน อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (อัตราส่วนกาไรจากการ
ดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้) ลดลงเล็กน้อยจาก 21.10% ในปี 2559 มาอยูท่ ่ี 20.52% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการมีคา่ ใช้จา่ ยด้านแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับการยกระดับโรงพยาบาล 9 แห่งให้เป็ น COE ทัง้ นี้ บริษทั
มีเงินทุนจากการดาเนินงานทีส่ ม่าเสมอโดยอยูท่ ่ี 6,102 ล้านบาทสาหรับช่วงครึง่ แรกของปี 2560
ในช่วงปี 2560-2562 สมมติฐานของทริสเรทติง้ คาดว่ารายได้ของบริษทั จะเติบโตในอัตราเฉลีย่ อย่างน้อย 5% ต่อปี โดยมีปจั จัยขับเคลื่อนจากการ
ปรับราคาค่ารักษาพยาบาลและความซับซ้อนของโรค รวมทัง้ การเติบโตของจานวนผูป้ ่วยและโรงพยาบาลแห่งใหม่ในเครือข่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ บริษทั มีอตั รา
กาไรจากการดาเนินงานอยูท่ ่ี 20%-21% และมีเงินทุนจากการดาเนินงานอยูท่ ่ี 11,000-13,000 ล้านบาทต่อปี
ฐานะโครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่องของบริษทั อ่อนตัวลงจากภาระหนี้ทส่ี งู ขึน้ แต่กอ็ ยู่ ในระดับทีย่ อมรับได้ทอ่ี นั ดับเครดิตปจั จุบนั ภาระหนี้ของ
บริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 31,897 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 41,269 ล้านบาท ณ เดือนมิถุนายน 2560 โดยมีสาเหตุจากการลงทุนในโครงการ BDMS Wellness
Clinic บริษทั มีอตั ราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนอยูท่ ่ี 41.18% ณ เดือนมิถุนายน 2560 ทริสเรทติง้ คาดว่าภาระหนี้ของบริษทั จะอยูใ่ นระดับสูงต่อไป
โดยพิจารณาจากแผนการลงทุนของบริษทั รวมประมาณ 24,500 ล้านบาทในช่วงครึง่ หลังของปี 2560 ถึงปี 2562 และคาดหมายว่าอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อ
โครงสร้างเงินทุนของบริษทั จะอยู่ท่ี 38%-41% ในช่วงเวลาดังกล่าว สภาพคล่องของบริษทั อ่อนตัวลงตามภาระหนี้ทเ่ี พิม่ ขึน้ อัตราส่วนเงินทุนจากการ
ดาเนินงานต่อเงินกูร้ วมลดลงจาก 38.95% ในปี 2559 มาอยูท่ ่ี 29.44% (ปรับให้เป็ นอัตราส่วนเต็มปี โดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 12 เดือน) ในช่วงครึง่ แรกของ
ปี 2560 โดยคาดว่าอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกูร้ วมของบริษทั จะอยูท่ ่ี 27%-32% ในช่วงปี 2560-2562
ในระยะ 24 เดือนข้างหน้าทริสเรทติ้งประเมินว่าบริษทั จะมีแหล่งสภาพคล่องทีส่ ูง เมื่อพิจารณาถึงความต้องการใช้และแหล่งเงินทุน โดยแหล่ง
สภาพคล่องของบริษทั จะมาจากเงินทุนจากการดาเนินงานที่คาดหมายว่าจะอยูใ่ นระดับไม่ต่ ากว่า 11,000-13,000 ล้านบาทต่อปี รวมทัง้ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ เดือนมิถุนายน 2560 อีกจานวน 6,053 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั มีภาระทางการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระรวมประมาณ 5,500 ล้าน
บาท และแผนการลงทุนรวมประมาณ 20,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ยังจ่ายเงินปนั ผลทีป่ ระมาณ 50% ของกาไรสุทธิต่อปี อกี ด้วย ทัง้ นี้ บริษทั ยังมี
เงินลงทุนใน บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) และ บริษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) ซึง่ มีมูลค่ายุตธิ รรมรวมอยูท่ ่ี 45,525
ล้านบาท ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ทีเ่ สริมความยืดหยุน่ ทางการเงินของบริษทั อีกด้วย
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ ของบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการสะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติง้ ว่าบริษทั จะคงรักษาสถานะ
ทางธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่งและผลประกอบการทีเ่ ข้มแข็ง รวมทัง้ คงไว้ซง่ึ ความเสีย่ งทางการเงินในระดับปานกลางเอาไว้ได้
อันดับเครดิตของบริษทั อาจได้รบั แรงกดดันให้ตอ้ งปรับลดลงหากผลการดาเนินงานของบริษทั อ่อนตัวลงอย่างมีนัยสาคัญ หรือบริษทั มีการลงทุน
โดยการก่อหนี้เชิงรุกจนทาให้อตั ราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนสูงกว่า 45% และอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกู้รวมอยูต่ ่ากว่า 30%
เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ในขณะทีโ่ อกาสในการปรับเพิม่ อันดับเครดิตของบริษทั สามารถเกิดขึน้ ได้หากผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษทั
ปรับดียงิ่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (BDMS)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
BDMS202A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563
BDMS222A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
BDMS233A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
BDMS242A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567
BDMS256A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568
BDMS266A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

AAAAAAAAAAAAAAStable

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 (%)
หมายเหตุ
*
**

ม.ค.-มิ .ย.
2560
34,118
772
2,884
5,774
12,318
118,088
41,269
61,043
20.52

----------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ----------------------------2559
2558
2557
2556
2555
67,985
881
8,187
12,477
9,586
106,939
31,897
58,305
21.10

62,834
1,136
7,812
12,246
5,976
102,335
29,998
56,175
22.07

56,054
972
7,394
10,832
7,798
93,370
31,673
48,998
22.21

50,615
957
6,113
9,007
7,344
76,399
22,801
42,644
21.13

45,478
849
6,054
8,819
5,791
68,461
19,916
38,387
23.27

11.49 **
9.91

12.80
17.20

13.28
13.06

13.99
13.61

13.92
11.90

16.07
13.37

28.67 **
41.18

38.95
36.27

40.27
35.73

33.99
40.24

38.84
35.95

42.58
34.82

อัตราส่วนทุกรายการมีการปรับปรุงการเช่าดาเนินงานแล ้ว
งบการเงินรวม
ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
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เครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
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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 ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ 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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