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เหตุผล
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์และหุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของ บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด
(มหาชน) ทีร่ ะดับ “A+” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความเป็ นผูน้ ํ าธุรกิจของบริษทั ในฐานะ
ผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ทส่ี ุดในประเทศ ความสามารถในการรองรับและให้บริการ
ผูป้ ่วยที่เพิม่ ขึน้ ตลอดจนเครือข่ายของบริษทั ทีข่ ยายใหญ่ขน้ึ หลังการควบรวมกับกลุ่มโรงพยาบาล
พญาไท (PYT) และกลุ่มโรงพยาบาลเปาโล (Paolo) รวมถึงคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางการแพทย์ทม่ี คี วามสามารถและมากประสบการณ์ บริการทีม่ คี ุณภาพในระดับสูง และเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่มี มี าตรฐาน อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการแข่งขันที่
ค่อนข้างรุนแรงจากผูป้ ระกอบการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และการลงทุนในอนาคตของบริษทั
ทีอ่ าจจะใช้เงินทุนจากการกูย้ มื
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการก่อตัง้ ในปี 2512 เพื่อดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่อื
โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษทั เป็ นผูน้ ํ าธุรกิจในฐานะผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ท่สี ุด
ในประเทศ ปจั จุบนั บริษทั มีโรงพยาบาลในเครือทัง้ หมด 28 แห่งภายใต้ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาล
ในประเทศที่เ ป็ น ที่รู้จ ัก และยอมรับ อย่ า งแพร่ ห ลายจํ า นวน 5 ตราสัญ ลัก ษณ์ แ ละภายใต้ ต รา
สัญ ลัก ษณ์ โ รงพยาบาลต่ า งประเทศอีก 1 ตราสัญ ลัก ษณ์ โดยมีโ รงพยาบาลที่ป ระกอบกิจ การ
ภายใต้ ช่ือ โรงพยาบาลกรุ ง เทพ 14 แห่ ง ภายใต้ ช่ือ โรงพยาบาลสมิติเ วช 3 แห่ ง ภายใต้ ช่ือ
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 1 แห่ง และอีก 2 แห่งภายใต้ช่อื Royal International Hospital ตราสัญลักษณ์
โรงพยาบาลอีก 2 ตรา คือ โรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลเปาโลเข้ามารวมในกลุ่มบริษทั เมื่อ
เดือนเมษายน 2554 บริษทั มีความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยทัง้ สิ้น 4,140 เตียง นอกจากนี้
บริษทั ยังวางแผนจะเปิ ดโรงพยาบาลขนาด 120 เตียงอีก 1 แห่งทีจ่ งั หวัดอุดรธานีภายในสิน้ ปี 2555
นี้ด้วย เครือข่ายที่แข็งแกร่งนี้เป็ นปจั จัยที่ช่วยขยายแหล่งรายได้ของบริษทั ตลอดจนฐานลูกค้าจน
ครอบคลุมกลุ่มคนไข้ระดับกลางถึงระดับบนในหลากหลายทําเลมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ โรงพยาบาลในเครือ
ของบริษทั จํานวน 9 แห่งได้รบั การรับรองมาตรฐานจาก Joint Commission International (JCI)
ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั มาจากความหลากหลายทัง้ ในด้านบริการ ฐานลูกค้า
และทําเลทีต่ งั ้ บริษทั เป็ นศูนย์รวมของบุคลากรซึง่ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ พยาบาล พนักงาน
คลัง ยาและเวชภัณ ฑ์ท่ีใ หญ่ ท่ีสุ ด อีก ทัง้ ยัง มีเ ครือ ข่ า ยระบบส่ ง ต่ อ ผู้ป่ ว ยที่แ ข็ง แกร่ ง ที่สุ ด ด้ ว ย
โรงพยาบาลในกลุ่ ม เน้ น รัก ษาและให้บ ริก ารระดับ ตติย ภู มิซ่ึง จะช่ว ยปรับ เพิ่ม รายได้แ ละการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทัง้ บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารมากยิง่ ขึน้ การ
ประหยัดจากขนาดซึง่ เป็ นผลจากการใช้บริการห้องปฏิบตั กิ าร การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ห ลัก ร่ ว มกัน จะก่ อ ให้เ กิด ประโยชน์ ใ นการใช้ต้ น ทุ น อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น
นอกจากนี้ การนําระบบบริหารเงินโดยการทํา Cash Pooling มาใช้กบั โรงพยาบาลในกลุ่มยังช่วยลด
ระดับความต้องการเงินกูร้ ะยะสัน้ ในแต่ละโรงพยาบาลและลดต้นทุนทางการเงินของกลุ่มโดยรวมลง
ด้วย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน บริษทั มีรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลในปี 2554 เพิม่ ขึน้
50% มาอยู่ท่ี 35,224.5 ล้านบาท และเพิม่ ขึน้ 34.9% สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 ซึง่ เป็ น
ผลมาจากปจั จัยหลายประการ ได้แก่ การเติบโตของจํานวนคนไข้ ความซับซ้อนของโรค จํานวน
ผู้ป่วยส่งต่อที่เพิม่ ขึ้น และการรวมรายได้จากกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลเข้ามา โดยในปี

2554 โรงพยาบาลมีความสามารถในการให้บริการผูป้ ว่ ยนอก 20,322 คนต่อวัน เพิม่ ขึน้ 97% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และรองรับผูป้ ว่ ยใน
2,665 เตียงต่อวัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ 78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน รายได้จากผูป้ ว่ ยประมาณ 53%-55% มาจากผูป้ ว่ ยใน และทีเ่ หลือมาจากผูป้ ว่ ย
นอก ส่วนรายได้จากกลุ่มผูป้ ว่ ยทีช่ าํ ระเงินเองมีมากกว่า 70% ของรายได้รวม
สถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ได้รบั แรงหนุ นจากผลการดําเนินงานทีเ่ ข้มแข็ง กระแสเงินสดของบริษทั ยังคงแข็งแกร่งและเติบโตอย่าง
มากในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา เงินทุนจากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ จาก 4,372 ล้านบาทในปี 2553 เป็ น 6,605 ล้านในปี 2554 และบริษทั สามารถสร้างเงินทุน
จากการดําเนินงานได้ 4,096 ล้านบาทสําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 อัตรากําไรจากการดําเนินงานค่อนข้างเสถียรอยู่ทร่ี ะดับ 20%-22% ในช่วง 3
ปีทผ่ี า่ นมา เมือ่ พิจารณาถึงแผนการควบคุมต้นทุน รวมถึงการเพิม่ การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทใ่ี ช้ร่วมกันภายในกลุ่ม และการขยายการลงทุนในธุรกิจ
ทีไ่ ม่ใช่โรงพยาบาลซึง่ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าแล้วคาดว่าการทํากําไรของบริษทั ในระยะปานกลางจะปรับตัวดีขน้ึ
ภาระหนี้ของบริษทั เพิม่ ขึ้นในระยะหลัง โดยเพิม่ ขึน้ จาก 10,751 ล้านบาท ณ ปลายปี 2553 มาอยู่ท่ี 16,792 ล้านบาท ณ ปลายปี 2554 และ
เพิม่ ขึ้นเป็ น 20,968 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 เนื่องจากบริษทั ได้รบั เอาภาระหนี้ของกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลเข้ามาหลังการ
ควบรวมกิจการ และเป็ นผลจากการลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่และบริษทั ในเครือ อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้เพิม่ ฐานทุนในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกันซึง่ ทําให้
อัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนลดลงเล็กน้อยจาก 39.8% ในปี 2553 มาอยู่ท่ี 37.5% ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2555 ภาระหนี้ส่วนใหญ่ของบริษทั ก็
เป็ นเงินในสกุลบาททีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงที่ ดังนัน้ บริษทั จึงไม่มคี วามเสีย่ งในด้านอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ น
การลงทุนในปจั จุบนั ของบริษัทในโรงพยาบาลแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี และระยองจะนํ ามาซึ่งโอกาสในการเติบโตที่ดใี นอนาคต
ตลอดจนทําให้เครือข่ายโรงพยาบาลของบริษทั ขยายกว้างขวางขึน้ และก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีแผนลงทุนในธุรกิจ
ทีไ่ ม่ใช่โรงพยาบาลอีก เช่น การให้บริการห้องปฏิบตั กิ าร การผลิตและจําหน่ ายยา รวมถึงการให้บริการด้านเวชภัณฑ์ บริษทั คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในช่วง
ปี 2555-2558 ประมาณปีละ 6,200-7,700 ล้านบาท
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ ของบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการสะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติง้ ว่าบริษทั จะสามารถคงความ
เป็ นผูน้ ํ าในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าค อีกทัง้ ยังคาดหวังให้บริษทั ดึงดูดผูป้ ว่ ยให้มาใช้บริการเพิม่ ขึน้ และคงผลประกอบการที่
เข้มแข็งเอาไว้ได้ โดยการลงทุนหรือการซือ้ กิจการใดใดในอนาคตควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพือ่ คงความแข็งแกร่งทางการเงินเอาไว้

บริ ษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BGH)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
BGH133A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2556
BGH143A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557
BGH146A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,970 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557
BGH153A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558
BGH166A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

บริ ษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

A+
A+
A+
A+
A+
A+
Stable
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ*
หน่วย: ล ้านบาท

รายได้จากการขาย (เฉพาะจากธุรกิจโรงพยาบาล)
ดอกเบีย้ จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงาน
เงินทุนจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจําหน่าย/รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจําหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
*

งบการเงินรวม

**

ยังไม่ได ้ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี

ม.ค.-มิ .ย.
2555
21,059
404
4,520
4,096
2,884
64,949
20,968
34,956
20.5

----------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ----------------------------2554
2553
2552
2551
2550
35,224
770
4,386
6,605
3,560
58,792
16,792
33,417
20.0

23,513
584
2,295
4,372
1,192
32,197
10,751
16,283
21.5

21,597
641
1,725
3,999
1,496
30,359
12,256
14,747
21.6

21,188
647
1,662
3,893
1,976
27,931
11,440
12,988
21.6

18,432
688
1,244
3,351
2,998
26,232
11,385
11,710
22.5

11.0 **
18.0

17.7
12.4

13.9
10.1

11.6
8.2

12.8
8.1

11.1
6.7

19.5 **
37.5

39.3
33.4

40.7
39.8

32.6
45.4

34.0
46.8

28.5
49.3
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