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ประกาศผลอันดับเครดิตครั้งที ่699                                        28 เมษายน 2553 

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 
อันดับเครดิตองคกร:                                                                                                                                          A 
อันดับเครดิตตราสารหนี:้ 
BGH113A: หุนกูไมมีประกัน 3,000 ลานบาท ไถถอนป 2554                                                                            A 
BGH133A: หุนกูไมมีประกัน 2,000 ลานบาท ไถถอนป 2556                                                                            A 
BGH146A: หุนกูไมมีประกัน 2,000 ลานบาท ไถถอนป 2557                                                                            A 
BGH166A: หุนกูไมมีประกัน 1,000 ลานบาท ไถถอนป 2559                                                                            A 
แนวโนมอันดบัเครดิต:                                                                                                                 Stable 

 

อันดับเครดิตในอดีต:                       อันดับเครดิตองคกร                                         อนัดับเครดิตตราสารหนี ้
              มีประกัน              ไมมีประกนั 
11 ก.พ. 2551                             A/Stable                                                    -         A                   

 

เหตุผล 
ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมมีประกันของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A”  โดยอันดับ

เครดิตดังกลาวสะทอนถึงความเปนผูนําธุรกิจในฐานะผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญที่สุดในประเทศ ตลอดจนจํานวนผูปวยที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แพทยและผูบริหารโรงพยาบาลที่มีความสามารถและมากประสบการณ รวมทั้งบริการที่มีคุณภาพในระดับสูง ในการ
พิจารณาอันดับเครดิตดังกลาวยังคํานึงถึงเครือขายที่แข็งแกรงของบริษัทภายใตชื่อกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และ
โรงพยาบาลบีเอ็นเอชดวย  อยางไรก็ตาม ความแข็งแกรงดังกลาวถูกลดทอนบางสวนจากความกังวลเกี่ยวกับจํานวนผูปวยชาวตางชาติที่
อาจลดลงเนื่องจากสถานการณทางการเมืองภายในประเทศที่ไรเสถียรภาพตอเนื่องยาวนาน ตลอดจนอัตราสวนผลตอบแทนตอเงินทุน
ถาวรที่คอนขางต่ํา และความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้ในอนาคตหากบริษัทยังคงขยายกิจการโดยใชเงินทุนจากการกูยืม  

บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการกอต้ังในป 2512 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 10 ลานบาทเพื่อดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใตชื่อ
โรงพยาบาลกรุงเทพ ปจจุบันบริษัทมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 18 แหง ดวยจํานวนเตียงรวมทั้งสิ้น 3,032 เตียง มีโรงพยาบาลที่ประกอบ
กิจการภายใตชื่อโรงพยาบาลกรุงเทพ 12 แหง ภายใตชื่อโรงพยาบาลสมิติเวช 3 แหง ภายใตชื่อโรงพยาบาลบีเอ็นเอช 1 แหง และภายใต
ชื่อ Royal International Hospital 2 แหง ในชวง 3 ปหลัง รายไดจากผูปวยประมาณ 55% มาจากผูปวยใน และที่เหลือมาจากผูปวยนอก 
ในป 2552 โรงพยาบาลในเครือของบริษัทจํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยาไดรับการรับรองมาตรฐานจาก Joint Commission International (JCI) โดยกอนหนานี้โรงพยาบาลในเครือของบริษัทจํานวน 6 แหง  
คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร 
และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาก็ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก JCI มากอนแลว   

กิจการของบริษัทขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงป 2547-2551 เนือ่งจากการควบรวมกิจการโรงพยาบาลที่มีอยู โดยบริษัทไดซื้อกิจการ
ของ บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร จํากัด และโรงพยาบาลในจังหวัดที่สําคัญของประเทศไทยหลาย
แหงซึ่งเปนกิจการของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จํากัด บริษัท โรงพยาบาลกรงุเทพระยอง จํากดั บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็  
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จํากัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด และ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จํากัด นอกจากนี้ บริษัทยังไดลงทุนใน
โรงพยาบาลแหงใหม 2 โรงในประเทศกัมพูชาดวย รายไดจากการดําเนินกิจการโรงพยาบาลของบริษัทในชวงป 2547-2551 มีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยสะสมที่ระดับ 42% และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมของจํานวนผูปวยนอกและผูปวยในในชวงดังกลาวที่ระดับ 31% และ 29% 
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากเหตุความวุนวายทางการเมืองภายในประเทศและวิกฤติการเงินโลกสงผลทําใหรายไดคา
รักษาพยาบาลในป 2552 ของบริษัทเติบโต 1.93% รายไดจากผูปวยนอกเติบโต 2.73% ในขณะที่รายไดจากผูปวยในลดลงเล็กนอย 
1.23% รายไดจากผูปวยในที่ลดลงเนื่องมาจากสาเหตุที่ผูปวยชาวตางชาติมีจํานวนลดลง ประกอบกับการใหสวนลดและราคาสงเสริม
การขายเปนสําคัญแมอัตราการรับผูปวยคนไทยไวในโรงพยาบาลจะเติบโตถึง 6.5% ก็ตาม รายไดตอการรักษาผูปวยนอกตอคร้ังในป 
2552 คงระดับใกลเคียงกับปกอน ในขณะที่รายไดตอจํานวนวันของผูปวยในที่พักในโรงพยาบาลลดลง 3.05% ทั้งนี้ จํานวนเฉลี่ยของ
วันที่ผูปวยในเขามารับการรักษาลดลงจากประมาณ 3.05 วันในป 2551 มาอยูที่ 2.95 วันในป 2552 ในดานสัดสวนรายไดนั้น รายได
จากผูปวยชาวตางชาติคงระดับอยูที่ 35%-36% ของรายไดทั้งหมดในชวง 3 ปที่ผานมา 

การควบรวมกิจการโรงพยาบาลหลายแหงในชวงที่ผานมาทําใหอัตราสวนเงินกูยืมตอโครงสรางเงินทุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นที่
ระดับ 54.5% ในป 2549 อยางไรก็ตาม ในชวงป 2551-2552 เงินสดจากการดําเนินปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่คาใชจายฝายทุนปรับตัว
ลดลง โครงสรางเงินทุนของบริษัทปรับตัวดีขึ้นตามลําดับเนื่องจากไมมีการควบรวมกิจการใหญๆ ในชวงปที่ผานมา อัตราสวนเงินกูรวม
ตอโครงสรางเงินทุน ณ สิ้นป 2552 อยูที่ 45.39% อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายตอดอกเบี้ย
จายปรับเพ่ิมขึ้นจาก 7.6 เทาในป 2549 เปน 8.19 เทาในป 2552 ภาระหนี้สวนใหญของบริษัทเปนเงินในสกุลบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
ดังนั้นบริษัทจึงไมมีความเสี่ยงในดานอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีแผนเปดโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงที่หัวหินในป 
2554 ในขณะเดียวกันก็ชะลอแผนลงทุนในการกอสรางโรงพยาบาลในกรุงพนมเปญเพราะปจจัยที่ไมเอื้ออํานวยหลายประการ 
นอกจากนี้ บริษัทยังไดซื้อที่ดินเพื่อใชกอสรางโรงพยาบาลแหงใหมที่เขาใหญดวย โดยโครงการลงทุนเหลานี้จะใชเงินลงทุนสวนใหญ
จากเงินสดจากการดําเนินงาน 

 ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทคอนขางแนนอนและใกลเคียงกับผูประกอบการรายอื่น โดยอัตราสวนกําไรจากการ
ดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตอรายไดรวมคงตัวอยูที่ระดับ 22%-22.5% ในป 2549-2552 ในอนาคตบริษัทยังคงมี
ความทาทายในการปรับปรุงโครงสรางดานตนทุนตอไป โดยที่ความสามารถในการทํากําไรจะขึ้นอยูกับความสามารถในการควบคุม
ตนทุนและใชสินทรัพยและบริการที่มีอยูรวมกันภายในกลุมใหเกิดประโยชนมากที่สุด การมีสินทรัพยที่คอนขางมากซึ่งบางสวนยังไมมี
การใชประโยชนอยางเต็มที่นั้นมีผลทําใหบริษัทมีอัตราสวนผลตอบแทนตอเงินทุนถาวรคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับคูแขง  

 
แนวโนมอันดับเครดิต 

แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการสะทอนถึงความคาดหมายวาบริษัทจะสามารถคงผล
การดําเนินงานใหอยูในระดับปจจุบันเอาไวได นอกจากนี้ ยังคาดวาการลงทุนในอนาคตของบริษัทจะใชเงินทุนจากการดําเนินงานเปน
หลักเพื่อใหสามารถคงอัตราสวนเงินกูรวมตอโครงสรางเงินทุนใหอยูตํ่ากวาระดับ 50%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ติดตอขอขอมูลการเปนสมาชิก 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด  สํานักกรรมการผูจัดการ  โทร. 0-2231-3011 ตอ 500 

อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500  www.trisrating.com 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 หามมิใหบุคคลใดใช เปดเผย ทําสําเนาเผยแพร แจกจาย หรือเก็บไวเพื่อใชในภายหลังเพื่อประโยชนใดๆ ซึ่งรายงานหรือขอมูล
การจัดอันดับเครดิต  ไมวาทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน และไมวาในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือดวยวิธีการใดๆ โดยมิไดรับอนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มิใชคําแถลง
ขอเท็จจริง หรือคําเสนอแนะใหซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ   แตเปนเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความนาเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ  
ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิไดเปนคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุน หรือคําแนะนําในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและขอมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทํา หรือพิมพ
เผยแพรโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดจัดทําขึ้นโดยมิไดคํานึงถึงความตองการดานการเงิน พฤติการณ ความรู และวัตถุประสงคของผูรับขอมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผูรับขอมูล
ควรประเมินความเหมาะสมของขอมูลดังกลาวกอนตัดสินใจลงทุน  บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดรับขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหลงขอมูลอื่นๆ ที่เชื่อวา
เชื่อถือได ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด จึงมิไดรับประกันความถูกตอง ความเพียงพอ หรือความครบถวนสมบูรณของขอมูลใดๆ ดังกลาว และจะไมรับผิดชอบตอความสูญเสีย 
หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไมถูกตอง ความไมเพียงพอ หรือความไมครบถวนสมบูรณนั้น และจะไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด หรือการละเวน ผลที่ไดรับ หรือการ
กระทําใดๆ โดยอาศัยขอมูลดังกลาว 


