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เหตุผล
ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์ ก รและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท กรุง เทพดุ สติ เวชการ
จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A+” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความเป็ นผูน้ าธุรกิจของบริษทั ใน
ฐานะผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ท่สี ุดในประเทศ ตลอดจนความสามารถในการ
รองรับและให้บริการผูป้ ่วยทีเ่ พิม่ ขึน้ เครือข่ายขนาดใหญ่ของบริษทั รวมถึงคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร
และผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ทม่ี คี วามสามารถและมากประสบการณ์ บริการทีม่ คี ุณภาพในระดับสูง
และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทนั สมัยและมีมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถู กลดทอน
บางส่วนจากการใช้เงินลงทุนจานวนมากเพื่อการขยายกิจการในระยะปานกลาง ตลอดจนภาวะการ
แข่งขันในธุรกิจเพื่อสุขภาพซึ่ง คาดว่าจะรุนแรงขึ้นทัง้ จากผูใ้ ห้บริก ารในประเทศและจากประเทศ
อื่น ๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการก่อตัง้ ในปี 2512 เพื่อดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่อื
โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษทั เป็ นผูน้ าธุรกิจในฐานะผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ทส่ี ุด
ในประเทศ ปจั จุบนั บริษทั มีโรงพยาบาลในเครือทัง้ หมด 31 แห่งภายใต้ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาล
ในประเทศทีเ่ ป็ นทีร่ ู้จกั จานวน 5 ตรา และภายใต้ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลต่างประเทศอีก 1 ตรา
โดยมีโรงพยาบาลทีป่ ระกอบกิจการภายใต้ช่อื โรงพยาบาลกรุงเทพ 16 แห่ง ภายใต้ช่อื โรงพยาบาล
สมิตเิ วช 4 แห่ง ภายใต้ช่อื โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 1 แห่ง และภายใต้ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลใน
ประเทศอีก 2 ตรา คือ กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท (PYT) และกลุ่มโรงพยาบาลเปาโล (Paolo)
นอกจากนี้ ยังมีอกี 2 แห่งดาเนินงานภายใต้ช่อื Royal International Hospital ณ สิน้ เดือนตุลาคม
2556 บริษทั มีความสามารถในการให้บริการผูป้ ่วยทัง้ สิน้ 4,684 เตียง ซึง่ รวมโรงพยาบาลทีซ่ อ้ื เข้า
มาใหม่อกี 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมิตเิ วชธนบรี (เดิมรูจ้ กั กันในชื่อโรงพยาบาลกรุงธน) ซึง่ มีจานวน
เตียงรวม 150 เตียง และโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุ โลกซึง่ มีจานวนเตียงรวม 158 เตียง ฐานลูกค้า
ของบริษทั ครอบคลุมกลุม่ คนไข้ระดับกลางถึงระดับบนในหลากหลายทาเล ทัง้ นี้ โรงพยาบาลในเครือ
ของบริษทั จานวน 12 แห่งได้รบั การรับรองมาตรฐานจาก Joint Commission International (JCI)
ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั มาจากความหลากหลายทัง้ ในด้านบริการ ฐานลูกค้า
และทาเลทีต่ งั ้ บริษทั เป็ นแหล่งรวมด้านบุคลากรทางการแพทย์ทใ่ี หญ่ท่สี ุดในประเทศ ไม่ว่าจะเป็ น
แพทย์ พยาบาล และพนักงานคลังยาและเวชภัณฑ์ อีกทัง้ ยังมีเครือข่ายระบบส่งต่อผูป้ ่วยทีแ่ ข็งแกร่ง
ทีส่ ุดด้วย โรงพยาบาลในกลุ่มเน้นการรักษาและให้บริการในระดับตติยภูมซิ ง่ึ จะช่วยเพิม่ รายได้และ
เพิ่ม อัต ราการใช้ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ รวมทัง้ บริก ารตรวจวิ เ คราะห์ ท าง
ห้องปฏิบตั กิ ารมากยิง่ ขึน้ บริษัทจะขยายฐานลูก ค้าด้วยการเพิม่ โรงพยาบาลที่ให้บริการในระดับ
ทุติย ภู มิม ากขึ้นในระยะปานกลางซึ่ง จะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึง กลุ่ม คนไข้ท่มี ีรายได้ร ะดับ
ปานกลางมากขึน้ การประหยัดจากขนาดซึ่งเป็ นผลจากการใช้บริการห้องปฏิบตั กิ าร การจัดซือ้ ยา
เวชภัณ ฑ์ และเครื่อ งมือ ทางการแพทย์ห ลัก ร่ว มกัน จะก่ อ ให้เ กิด ประโยชน์ ใ นการใช้ต้น ทุ น ที่มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ การนาระบบบริหารเงินแบบ Cash Pooling มาใช้กบั โรงพยาบาลใน
กลุ่มยังช่วยลดระดับความต้องการเงินกู้ระยะสัน้ ในแต่ละโรงพยาบาลและลดต้นทุนทางการเงินของ
กลุม่ โดยรวมลงด้วย

รายได้จากการดาเนินกิจการโรงพยาบาลของบริษทั ในช่วงปี 2550-2555 มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ทร่ี ะดับ 16% บริษทั มีรายได้จากธุรกิจ
โรงพยาบาลสาหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ที่ 23,555 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 12% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ เป็ นผลมาจากการเติบโตของจานวน
คนไข้ในเครือข่ายโรงพยาบาล การเพิม่ ขึน้ ของค่ารักษาพยาบาลตามอัตราเงินเฟ้อ และระดับความรุนแรงของโรคทีส่ งู ขึน้ โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี
2556 โรงพยาบาลมีความสามารถในการให้บริการผูป้ ่วยนอกจานวน 21,257 คนต่อวัน เพิม่ ขึน้ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และรองรับ
ผูป้ ว่ ยในจานวน 2,941 เตียงต่อวัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากผูป้ ่วยประมาณ 55% มาจากผูป้ ่วยใน และทีเ่ หลือมา
จากผูป้ ว่ ยนอก ส่วนรายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีช่ าระเงินเองมีมากกว่า 70% ของรายได้รวม
สถานะทางการเงินที่แ ข็ง แกร่ง ของบริษัท ได้รบั แรงหนุ นจากผลการดาเนินงานที่เข้มแข็ง กระแสเงินสดที่เพิม่ ขึ้น และสภาพคล่องที่เพียงพอ
สถานะทางการเงินของบริษทั ในช่วง 12 เดือนที่ผ่า นมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ ประมาณการพื้นฐานของทริสเรทติ้ง บริษทั มีอตั รากาไรจากการ
ดาเนินงานค่อนข้างเสถียรทีร่ ะดับ 22%-22.5% ในช่วง 3 ปี ทผ่ี า่ นมา อัตรากาไรจากการดาเนินงานลดลงเล็กน้อยมาอยูท่ ่ี 21% สาหรับช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2556 อันเป็นผลจากค่าใช้จ่ายสาหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิม่ ขึน้ ในระยะปานกลางคาดว่าอัตรากาไร
ขัน้ ต้นจะได้รบั แรงกดดันจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยสาหรับบุคลากรและผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์เนื่องจากบริษทั กาลังเตรียมบุคลากรทางการแพทย์
สาหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่และเพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community -- AEC) ทีก่ าลังจะเกิดขึน้ อย่างไร
ก็ตาม คาดว่าบริษทั จะได้รบั ประโยชน์ จากการประหยัดจากขนาดและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้สนิ ทรัพย์ในอัตราทีม่ ากขึน้ เงินทุนจากการ
ดาเนินงานของบริษทั อยูท่ ่ี 8,819 ล้านบาทในปี 2555 ปรับสูงขึน้ จาก 6,772 ล้านในปี 2555 และอยูท่ ่ี 4,807 ล้านบาทสาหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี
2556 คาดว่าเงินทุนจากการดาเนินงานจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับ 10,000-12,000 ล้านบาทในปี 2557 และ 2558 โดยได้รบั แรงหนุ นจาก
การเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่และการเติบโตทีแ่ ข็งแกร่งของจานวนผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลในเครือของบริษทั
ภาระหนี้ของบริษทั ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2556 อยูท่ ่ี 23,328 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 16,792 ล้านบาท ณ ปลายปี 2554 อันเป็ นผลจากการลงทุน
ในโรงพยาบาลแห่งใหม่และบริษทั ในเครือ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษทั มีฐานทุนขนาดใหญ่และบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างระมัดระวัง ทาให้อตั ราส่วน
เงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนค่อนข้างคงทีอ่ ยูท่ ร่ี ะดับ 34% ในปี 2554 และ 2555 และเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ่ี 37.2% ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2556 บริษทั ได้เข้าสู่
ช่วงการลงทุนใหม่อกี รอบเนื่องจากบริษทั วางแผนจะขยายเครือข่ายโรงพยาบาลจาก 31 แห่งเป็ น 50 แห่งในช่วง 2 ปี ขา้ งหน้า อีกทัง้ ยังมีแผนลงทุนใน
ธุรกิจทีไ่ ม่ใช่โรงพยาบาลอีก เช่น การให้บริการห้องปฏิบตั กิ าร และการผลิตยา บริษทั คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในช่วงปี 2556-2558 ประมาณปี ละ 10,00012,000 ล้านบาท ระดับภาระหนี้ของบริษทั มีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับความต้องการเงินทุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติง้ เชื่อว่าสถานการณ์
ดาเนินงานทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ทแ่ี ข็งแกร่งกับสถาบันการเงินต่าง ๆ จะทาให้บริษทั มีความยืดหยุน่ ทางการเงินเพียงพอต่อ
ความต้องการเงินทุนเพือ่ ขยายเครือข่ายในอนาคต
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ ของบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการสะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติง้ ว่าบริษทั จะสามารถคงความ
เป็ นผูน้ าในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าค อีกทัง้ ยังคงผลประกอบการทีเ่ ข้มแข็งเอาไว้ได้ ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งยังคาดหวังให้บริษทั
รักษาอัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายต่อยอดขายให้อยูใ่ นระดับประมาณ 20% เอาไว้และมีอตั ราส่วนเงินกู้รวมต่อ
โครงสร้างเงินทุนอยูใ่ นระดับประมาณ 35%-40%

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (BGH)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
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
BGH233A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)

A+
A+
A+
A+
A+
A+
Stable

หน้ า 2

12 พฤศจิกายน 2556

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 (%)

ม.ค.-มิ .ย.
2556
24,179
458
3,164
4,676
3,862
73,327
23,328
39,330
21.0

*

งบการเงินรวม

**

ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง

----------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ----------------------------2555
2554
2553
2552
2551
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

23,734
584
2,295
4,436
1,192
32,197
10,751
16,283
22.2

21,752
641
1,725
4,059
1,496
30,359
12,256
14,747
22.2

21,348
647
1,662
3,893
1,976
27,931
11,440
12,988
22.2

20.4 **
13.0

16.3
13.9

16.5
11.8

13.9
10.1

11.6
8.2

12.8
8.1

39.7 **
37.2

44.3
34.2

40.3
33.4

41.3
39.8

33.1
45.4

34.0
46.8
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