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เหตุผล
ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์ ก รและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท กรุง เทพดุ สติ เวชการ
จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” พร้อมทัง้ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มปี ระกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน
4,000 ล้านบาทของบริษทั ทีร่ ะดับ “A+” เช่นกัน โดยบริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้จากการออกหุน้ กู้ชุดใหม่ไป
ช าระหนี้ เ งิน กู้ ย ืม อัน ดับ เครดิต ดัง กล่ า วสะท้ อ นถึง ความเป็ น ผู้น าธุ ร กิ จ ของบริษัท ในฐานะ
ผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ ความสามารถในการรองรับและให้บริการ
ผู้ป่วยที่เพิม่ ขึ้น ตลอดจนเครือข่า ยขนาดใหญ่ ของบริษัท รวมถึง คณะผู้บ ริห าร บุค ลากร และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ท่มี คี วามสามารถและมากประสบการณ์ บริการที่มคี ุณภาพในระดับสูง
และเครื่องมืออุปกรณ์ทม่ี มี าตรฐาน อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจาก
การแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ จากผูใ้ ห้บริการธุรกิจเพือ่ สุขภาพในประเทศและจากประเทศอื่น ๆ ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการลงทุนในอนาคตของบริษทั ทีอ่ าจจะใช้เงินทุนจากการกูย้ มื
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการก่อตัง้ ในปี 2512 เพื่อดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่อื
โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษทั เป็ นผูน้ าธุรกิจในฐานะผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ทส่ี ุด
ในประเทศ ปจั จุบนั บริษทั มีโรงพยาบาลในเครือทัง้ หมด 29 แห่งภายใต้ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาล
ในประเทศที่เ ป็ น ที่รู้จ ัก และยอมรับ อย่า งแพร่ห ลายจ านวน 5 ตราสัญ ลัก ษณ์ และภายใต้ต รา
สัญ ลัก ษณ์ โ รงพยาบาลต่า งประเทศอีก 1 ตราสัญ ลัก ษณ์ โดยมีโ รงพยาบาลที่ป ระกอบกิจ การ
ภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลกรุ ง เทพ 15 แห่ ง ภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลสมิติเ วช 3 แห่ ง ภายใต้ช่ือ
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 1 แห่ง และอีก 2 แห่งภายใต้ช่อื Royal International Hospital และตรา
สัญลักษณ์โรงพยาบาลอีก 2 ตรา คือ กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท (PYT) และกลุ่มโรงพยาบาลเปาโล
(Paolo) บริษทั มีความสามารถในการให้บริการผูป้ ว่ ยทัง้ สิน้ 4,265 เตียง ซึง่ รวมโรงพยาบาลกรุงเทพ
อุดรซึง่ เพิง่ เปิ ดใหม่ท่มี จี านวนเตียงรวม 120 เตียงเข้ามาด้วย ฐานลูกค้าของบริษทั ครอบคลุมกลุ่ม
คนไข้ระดับกลางถึงระดับบนในหลากหลายทาเล ทัง้ นี้ โรงพยาบาลในเครือของบริษทั จานวน 12
แห่งได้รบั การรับรองมาตรฐานจาก Joint Commission International (JCI)
ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั มาจากความหลากหลายทัง้ ในด้านบริการ ฐานลูกค้า
และทาเลทีต่ งั ้ บริษทั เป็นศูนย์รวมของบุคลากรซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ พยาบาล พนักงาน
คลัง ยาและเวชภัณฑ์ท่ใี หญ่ท่ีสุด รวมทัง้ บริษัทมีเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยที่แ ข็ง แกร่งที่สุด ด้วย
โรงพยาบาลในกลุ่มเน้นการรักษาและให้บริการระดับตติยภูมิ ซึง่ จะช่วยปรับเพิม่ รายได้และการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ ท างการแพทย์รวมทัง้ บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารมากยิง่ ขึน้ การ
ประหยัดจากขนาดซึง่ เป็นผลจากการใช้บริการห้องปฏิบตั กิ าร การจัดซือ้ ยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ห ลัก ร่ว มกัน จะก่ อ ให้เ กิด ประโยชน์ ใ นการใช้ต้น ทุ น อย่า งมีป ระสิท ธิ ภ าพยิ่ง ขึ้น
นอกจากนี้ การนาระบบบริหารเงินโดยการทา Cash Pooling มาใช้กบั โรงพยาบาลในกลุ่ม ยัง
สามารถช่วยลดระดับความต้องการเงินกูร้ ะยะสัน้ ในแต่ละโรงพยาบาล และลดต้นทุนทางการเงินของ
กลุม่ โดยรวมลงด้วย
รายได้จากการดาเนินกิจการโรงพยาบาลของบริษทั ในช่วงปี 2550-2554 มีอตั ราการเติบโต
เฉลี่ยสะสมต่อปี ท่รี ะดับ 14% บริษทั มีรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลสาหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี
2555 ที่ 32,655 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 27% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลมาจากปจั จัย

เครดิ ตวาระ (CreditUpdate) เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ทที ่ ริสเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของ
สัญญาหรือตราสาร และสรุปผลเมือครบรอบปี
่
ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือมี
่ เหตุการณ์สาคัญทีอาจมี
่ ผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบ
เพียงพอทีจะปรั
่ บอันดับเครดิต หรือเมือมี
่ เหตุให้ต้องยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึน้ " (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม"
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)

หลายประการ ได้แก่ การเติบโตของจานวนคนไข้ ความซับซ้อนของโรค จานวนผูป้ ่วยส่งต่อทีเ่ พิม่ ขึน้ และการรวมรายได้จากกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท
และเปาโลเข้ามา โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 โรงพยาบาลมีความสามารถในการให้บริการผูป้ ่วยนอก 20,465 คนต่อวัน เพิม่ ขึน้ 5% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน และรองรับผูป้ ว่ ยใน 2,905 เตียงต่อวัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน รายได้จากผูป้ ่วยประมาณ 54%55% มาจากผูป้ ว่ ยใน และทีเ่ หลือมาจากผูป้ ว่ ยนอก ส่วนรายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีช่ าระเงินเองมีมากกว่า 70% ของรายได้รวม
สถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ได้รบั แรงหนุนจากผลการดาเนินงานทีเ่ ข้มแข็ง เงินทุนจากการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ จาก 4,372 ล้านบาทใน
ปี 2553 เป็น 6,605 ล้านในปี 2554 และ 6,036 ล้านบาทสาหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่ายปรับตัวดีขน้ึ จาก 10 เท่า ในปี 2553 เป็น 17 เท่าสาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 ภาระหนี้ของบริษทั เพิม่ ขึน้ ในระยะ
2 ปีทผ่ี า่ นมา โดยเพิม่ ขึน้ จาก 10,751 ล้านบาท ณ ปลายปี 2553 มาอยูท่ ่ี 19,834 ล้านบาท ณ สิน้ เดือนกันยายน 2555 เนื่องจากบริษทั ได้รบั เอาภาระ
หนี้ของกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลเข้ามาหลังการควบรวมกิจการ และเป็ นผลจากการลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่และบริษทั ในเครือ อย่างไร
ก็ตาม อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนปรับลดลงจาก 39.8% ในปี 2553 มาอยูท่ ่ี 34.9% ณ สิน้ เดือนกันยายน 2555 เนื่องจากบริษทั มีฐานทุน
เพิม่ ขึน้ อัตรากาไรจากการดาเนินงานค่อนข้างเสถียรอยูท่ ร่ี ะดับ 20%-22% ในช่วง 3 ปีทผ่ี า่ นมา
บริษทั วางแผนขยายเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ระยอง และขอนแก่น และเมื่อไม่นานนี้ บริษทั รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จากัด
(RBH) ซึ่งเป็ นบริษทั ลูกของบริษทั ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจานวน 3,741,612 หุ้นซึง่ คิดเป็ น 24.94% ของทุนที่ออกแล้วของ บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน
จากัด (มหาชน) (KDH) รวมมูลค่า 205.8 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนจากการดาเนินงานเป็ นเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้น ครัง้ นี้ ทัง้ นี้ บริษทั รอยัลบางกอก
เฮ็ลธ์แคร์จะยืน่ คาเสนอซือ้ หุน้ โรงพยาบาลกรุงธนทัง้ หมด (หรือประมาณ 55% ของทุนทีอ่ อกแล้ว) ต่อผูถ้ อื หุน้ ทัวไปในระหว่
่
างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
ถึง 18 มีนาคม 2556 นี้ โดยมูลค่าการลงทุนอยูท่ ป่ี ระมาณ 454 ล้านบาท การลงทุนทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้นของบริษทั จะทาให้เครือข่ายโรงพยาบาลของ
บริษทั ขยายกว้างขวางขึน้ และก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีแผนลงทุนในธุรกิจทีไ่ ม่ใช่โรงพยาบาลอีก เช่น การให้บริการ
ห้องปฏิบตั กิ าร การผลิตและจาหน่ายยา รวมถึงการให้บริการด้านเวชภัณฑ์ บริษทั คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในช่วงปี 2556-2558 ประมาณปีละ 6,200-7,700
ล้านบาท ทริสเรทติง้ คาดหวังให้บริษทั บริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างระมัดระวังเพือ่ คงความแข็งแกร่งทางการเงินเอาไว้
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ ของบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการสะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติง้ ว่าบริษทั จะสามารถคงความ
เป็นผูน้ าในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าค อีกทัง้ ยังคาดหวังให้บริษทั ดึงดูดผูป้ ่วยให้มาใช้บริการเพิม่ ขึน้ และคงผลประกอบการที่
เข้มแข็งเอาไว้ได้ โดยการลงทุนหรือการซือ้ กิจการใดใดในอนาคตควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพือ่ คงระดับความเสีย่ งทางการเงินให้อยูใ่ นระดับต่า

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (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
หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2566
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
Stable
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

รายได้จากการขาย (เฉพาะจากธุรกิจโรงพยาบาล)
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 (%)
*

งบการเงินรวม

**

ยังไม่ได ้ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี

ม.ค.-ก.ย.
2555
32,655
634
6,531
6,036
4,190
66,254
19,834
36,960
20.8

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

16.0 **
16.9

17.7
12.4

13.9
10.1

11.6
8.2

12.8
8.1

11.1
6.7

30.4 **
34.9

39.3
33.4

40.7
39.8

32.6
45.4

34.0
46.8

28.5
49.3
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