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เหตุผล
ทริส เรทติ้ง เพิ่ม อัน ดับ เครดิต องค์ก รและหุ้น กู้ ไ ม่ด้อ ยสิท ธิ ไม่ มีห ลัก ประกัน ของ บริษัท
กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) เป็นระดับ “AA-” จาก “A+” โดยอันดับเครดิตทีเ่ พิม่ ขึน้ สะท้อน
ถึง สถานะทางธุรกิจ ของบริษัทที่แ ข็งแกร่ง ขึ้นจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุ ตสาหกรรมเพื่อ
สุขภาพ นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงเครือข่ายในการรองรับ-ส่งต่อและให้บริการผูป้ ่วยทีแ่ ข็งแกร่งยิง่ ขึน้
ของบริษัท ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษทั ที่ทาให้ผลการดาเนินงานมีความ
เข้มแข็ง และความสามารถในการบริหารโครงสร้างเงินทุนให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ในการพิจารณา
อันดับเครดิตยังรวมถึงความเป็ นผูน้ าธุรกิจของบริษทั ในฐานะผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนราย
ใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ รวมถึงคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร และผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ทม่ี คี วามสามารถ
และมากประสบการณ์ดว้ ยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการ
ใช้เงินลงทุนจานวนมากเพื่อการขยายกิจการในระยะปานกลาง ตลอดจนสภาวะการแข่งขันในธุรกิจ
เพือ่ สุขภาพทัง้ ในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการก่อตัง้ ในปี 2512 เพื่อดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่อื
โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษทั เป็ นผูน้ าธุรกิจในฐานะผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ทส่ี ุด
ในประเทศด้วยเครือข่ายตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลทีแ่ ข็งแกร่ง ปจั จุบนั บริษทั มีโรงพยาบาลในเครือ
ทัง้ หมด 37 แห่งภายใต้ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ในประเทศจานวน 5 ตรา ภายใต้ตรา
สัญลักษณ์โรงพยาบาลต่างประเทศ 1 ตรา และภายใต้ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลอื่น ๆ ในประเทศ
อีก 3 ตรา โดยตราสัญลัก ษณ์ โรงพยาบาลหลัก คือโรงพยาบาลกรุง เทพ (18 แห่ง ) โรงพยาบาล
สมิตเิ วช (4 แห่ง) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (1 แห่ง) โรงพยาบาลพญาไท (5 แห่ง) และ โรงพยาบาล
เปาโล (3 แห่ง) ตราสัญลักษณ์เหล่านี้เป็ นที่รู้จกั อย่างดีในกลุ่มคนไทย ส่วนโรงพยาบาล 3 แห่งใน
ประเทศกัมพูชาดาเนินงานภายใต้ช่อื Royal International Hospital นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลอีก
3 แห่ ง ที่ ด าเนิ น งานภายใต้ ต ราสัญ ลัก ษณ์ โ รงพยาบาลท้ อ งถิ่น คือ โรงพยาบาลสนามจัน ทร์
โรงพยาบาลเทพากร และโรงพยาบาลภูเก็ตอินเตอร์เ นชันแนล
่
ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2557 บริษทั มี
่
ความสามารถในการให้บริการผูป้ วยในทัง้ สิน้ 4,707 เตียง ฐานลูกค้าของบริษทั ครอบคลุมกลุ่มคนไข้
ระดับกลางถึงระดับบนในหลากหลายทาเล ทัง้ นี้ โรงพยาบาลในเครือจานวน 13 แห่งและคลินิกอีก 1
แห่งของบริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐานจาก Joint Commission International (JCI)
สถานะทางธุรกิจ ของบริษัท มีความแข็งแกร่งมากซึ่ง สะท้อนถึงการเป็ นผู้นาธุรกิจ ในฐานะ
ผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ทส่ี ุดในประเทศ ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั
มาจากความหลากหลายทัง้ ในด้านบริการ ฐานลูกค้า และทาเลที่ต ัง้ บริษทั เป็ นแหล่งรวมบุคลากร
ทางการแพทย์ท่ใี หญ่ ท่สี ุด ในประเทศไม่ว่าจะเป็ น แพทย์ พยาบาล รวมถึง พนัก งานคลัง ยาและ
เวชภัณฑ์ อีกทัง้ ยังมีเครือข่ายระบบส่งต่อผูป้ ่วยที่แข็งแกร่งที่สุดด้วย โรงพยาบาลในกลุ่มเน้น การ
รักษาและให้บริการในระดับตติยภูมซิ ง่ึ จะช่วยเพิม่ รายได้และเพิม่ อัตราการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ รวมทัง้ บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารให้มากยิง่ ขึน้ บริษทั ได้ขยายฐาน
ลูกค้าไปยังกลุม่ คนไข้ทม่ี รี ายได้ระดับปานกลางมากขึน้ ด้วยการเพิม่ โรงพยาบาลทีใ่ ห้บริการในระดับ
ทุตยิ ภูมมิ ากขึน้ การประหยัดจากขนาดซึ่งเป็ นผลจากการใช้บริการห้องปฏิบตั กิ าร การจัดซื้อยา
เวชภัณ ฑ์ และเครื่อ งมือ ทางการแพทย์ห ลัก ร่ว มกัน จะก่ อ ให้เ กิด ประโยชน์ ใ นการใช้ต้น ทุ น ที่มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

ผลการดาเนินงานของบริษทั ยังคงแข็งแกร่งแม้จะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีช่ ะลอตัวและความไม่มเี สถียรภาพทางการเมืองในปี ท่ี
ผ่านมา รายได้จากการดาเนินกิจการโรงพยาบาลของบริษทั ในช่วงปี 2551-2556 มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปีทร่ี ะดับ 18% บริษทั มีรายได้จากธุรกิจ
โรงพยาบาลสาหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ที่ 26,078 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 11% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ เป็ นผลมาจากการเติบโตของจานวน
คนไข้ในเครือข่ายโรงพยาบาล รวมทัง้ ระดับความรุนแรงของโรคที่สูงขึน้ การเพิม่ ขึน้ ของค่ารักษาพยาบาลตามอัตราเงินเฟ้อ และการรวมรายได้จาก
กิจการโรงพยาบาลทีค่ วบรวมเข้ามา โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 โรงพยาบาลมีความสามารถในการให้บริการผูป้ ่วยนอกจานวน 22,795 คนต่อ
วัน เพิม่ ขึน้ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และรองรับผูป้ ว่ ยในจานวน 3,280 เตียงต่อวัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
รายได้จากผูป้ ว่ ยประมาณ 55% มาจากผูป้ ว่ ยใน และทีเ่ หลือมาจากผูป้ ว่ ยนอก ส่วนรายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีช่ าระเงินเองมีมากกว่า 66% ของรายได้รวม
ในช่วงปี 2558-2560 สมมติฐานพืน้ ฐานของทริสเรทติง้ คาดว่ารายได้ของบริษทั จะเติบโตโดยเฉลีย่ 10% ต่อปี โดยปจั จัยขับเคลื่อนการเติบโตทาง
ธุรกิจจะมาจากการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่และการเติบโตทีแ่ ข็งแกร่งของจานวนผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลในเครือของบริษทั อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
(อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้) อยูท่ ่ี 20.4% ในปี 2556 เปรียบเทียบกับระดับ 22.3% ในช่วงระหว่าง
ปี 2552-2555 โดยมีค่าใช้จ่า ยในการบริห ารรวมถึงค่า ใช้จ่ายสาหรับแพทย์และบุค ลากรทางการแพทย์เพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั เตรียมบุค ลากรทาง
การแพทย์สาหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่ในปีทผ่ี า่ นมา อย่างไรก็ตาม อัตรากาไรจากการดาเนินงานสาหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ปรับตัวดีขน้ึ มาอยู่
ที่ 21.9% อันเป็นผลมาจากการทีบ่ ริษทั มุง่ เน้นควบคุมค่าใช้จา่ ย ทริสเรทติง้ คาดว่าอัตราส่วนกาไรของบริษทั ในช่วง 3 ปีขา้ งหน้าจะอยูใ่ นช่วง 20%-22%
สถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ได้รบั แรงหนุนจากผลการดาเนินงานทีด่ ี ตลอดจนความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งขึน้
และสภาพคล่องทีเ่ พียงพอ เงินทุนจากการดาเนินงานของบริษทั อยูท่ ่ี 9,411 ล้านบาทในปี 2556 ปรับสูงขึน้ จาก 8,819 ล้านบาทในปี 2555 ในช่วงปี
2558-2560 ทริสเรทติ้งคาดว่ากระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษทั จะอยู่ในช่วง 10,000-13,000 ล้านบาทต่อปี โดยอัตราส่วนเงินทุนจากการ
ดาเนินงานต่อเงินกูร้ วมจะอยูใ่ นช่วง 35%-45% ในปี 2558-2560
บริษทั วางแผนจะขยายเครือข่ายโรงพยาบาลในเครือเป็ น 50 แห่งภายในปี 2559 เพื่อดาเนินการตามกลยุทธ์การเติบโตดังกล่าว บริษทั กาลัง
ก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่อกี 7 แห่งและได้ซอ้ื ธุรกิจโรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อขยายฐานคนไข้ในหลายพืน้ ที่ การขยายธุรกิจทาให้ ภาระหนี้ของบริษทั เพิม่ ขึน้
จาก 19,916 ล้านบาท ณ ปลายปี 2555 มาเป็ น 23,421 ล้านบาท ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2557 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษทั มีฐานทุนขนาดใหญ่และ
บริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างระมัดระวัง จึงทาให้อตั ราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทั ค่อนข้างคงที่ โดยอยูท่ ร่ี ะดับ 35% ในช่วงปี 2555 ถึง
สิน้ เดือนมิถุนายน 2557 ทริสเรทติง้ คาดว่าบริษทั จะมีคา่ ใช้จา่ ยฝา่ ยทุนโดยรวมประมาณ 30,000 ล้านบาทในช่วงปี 2558-2560 โดยคาดว่าเงินทุนสาหรับ
การลงทุนบางส่วนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานและเงินทีไ่ ด้รบั จากการออกของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจานวน 10,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ แม้วา่ บริษทั
จะอยูใ่ นช่วงการลงทุน ทริสเรทติง้ ก็คาดหวังให้บริษทั จัดการโครงสร้างเงินทุนอย่างระมัดระวังและรักษาความยืดหยุน่ ทางการเงินทีเ่ พียงพอ นอกจากนี้
ยังคาดหวังให้บริษทั คงอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนให้อยูใ่ นระดับไม่เกิน 45% ในช่วง 3 ปีขา้ งหน้าด้วย
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ ของบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการสะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติง้ ว่าบริษทั จะสามารถคงความ
เป็นผูน้ าในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าค อีกทัง้ ยังคงผลประกอบการทีเ่ ข้มแข็งของโรงพยาบาลในเครือข่ายทีม่ อี ยูแ่ ละทีซ่ อ้ื เข้ามา
ใหม่เอาไว้ได้ ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้ง คาดหวังให้บริษัทขยายเครือข่ายโรงพยาบาลโดยไม่ทาให้สถานะทางการเงินอ่อนแอลงอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้
ทริสเรทติง้ ยังคาดหวังให้บริษทั เพิม่ จานวนคนไข้ในแต่ละโรงพยาบาลในเครือและประสบความสาเร็จในการนาโรงพยาบาลทีซ่ อ้ื เข้ามารวมกลุม่ ได้ดว้ ยดี

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (BGH)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
BGH153A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558
BGH166A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
BGH233A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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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.
2557
26,931
453
3,576
5,473
4,092
78,407
23,421
43,373
21.9

*

งบการเงินรวม

**

ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง

----------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ----------------------------2556
2555
2554
2553
2552
50,615
957
6,113
9,411
7,344
76,399
22,801
42,644
20.4

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

14.3 **
14.8

14.0
12.5

16.3
13.9

16.5
11.8

13.9
10.1

11.6
8.2

43.6 **
35.1

41.3
34.8

44.3
34.2

40.3
33.4

41.3
39.8

33.1
45.4
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อแต่เพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยมิได้รบั อนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือ
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เกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส เรทติ้ง จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการ
ด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูล
ทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการ
ละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating
information/rating_criteria.html
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