
 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ำกดั, 179 อำคำรบำงกอก ซิต้ี ทำวเวอร ์ชัน้ 25-26, 29 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสำร .0-2088-9399 
รายงานฉบบัน้ีจดัท าขึน้โดยขอ้มูลเท่าทีป่รากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถอืได ้แต่ไม่ถอืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลนัน้ๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั ผูจ้ดัท าขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่น 
แปลงความเห็นหรอืประมาณการณ์ต่างๆ ทีป่รากฏในรายงานฉบบัน้ีโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไม่ไดเ้ป็นการชีน้ าหรอืชกัชวนใหนั้กลงทุนท าการซื้อ
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีป่รากฏในรายงาน 
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COVID-19 หนุนผลประกอบการช่วง 1Q65 คาด Peak ของปี  
• รายงานก าไรสุทธิใน 1Q65 ที่  1.4 พันล้านบาท ปรับตัวลดลง 25% QoQ แต่

ปรบัตวัสงูขึน้ 439%YoY จากฐานที่ต ่า  
• รายงานรายไดท้ี่ 3.6 พนัลา้นบาท ปรบัตวัลดลง 8% QoQ แต่ปรบัตวัสงูขึน้ 152% 

YoY โดยที่มีสดัสว่นรายไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบั COVID-19 สงูถึง 60%  
• CHG ไดร้บั Quota วคัซีน Moderna จ านวน 4 แสนโดส และไดท้ยอยรบัรูร้ายได้

ไปแลว้ 2 แสนโดส และอีก 2 แสนโดส จะทยอยรับรูร้ายไดต้่อเนื่องใน 2Q65-
3Q65  

• Gross Margin ใน 1Q65 อยู่ที่   53.1% ปรับตัวลดลงจาก 61.6% ใน 4Q64 แต่
ปรบัตวัสงูขึน้จากระดบั 32.3% ใน 1Q64     

• มีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 2 โครงการการ ไดแ้ก่โรงพยาบาลศนูย์
มะเร็ง ที่จะพรอ้มใหบ้ริการในปี 2565 โดยจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจงัหวัด
สมุทรปราการที่พรอ้มใหบ้ริการการฉายแสง และโรงพยาบาลจุฬารตัน ์อินเตอร์
เนชันเนล แม่สอด ขนาด 100 เตียง ที่จะรองรบัคนไขร้ะดับ  A Class ทัง้คนไทย
และชาวต่างชาติจากประเทศเมียนมาร ์จะพรอ้มใหบ้รกิารในปี 2566 

• คาดรายไดใ้นช่วงที่เหลือของปีจะมีสดัส่วนของ Non-COVID เพิ่มมากขึน้ โดยที่
ในช่วง 1Q65 มีจ านวนผูป้ระกนัตนในระบบเพิ่มขึน้ 50,000 ราย  

• CHG ยังกระจายรายได้ไปยังกลุ่ม Management Income จากการรับบริหาร
โรงพยาบาลนอกเครือข่ายเพิ่ม โดยปัจจบุนัรบับรหิารศนูยห์วัใจจ านวน 6 แห่ง 

• คาดผลประกอบการ 2Q65 ปรบัตวัลดลงทัง้ QoQ และ YoY เนื่องจากใน 2Q65 
มีจ านวนผู้ติดเชือ้เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation เพิ่มมากขึน้ และ 
CHG ไดล้ดจ านวนเตียงในระบบ Hospitel ลง รวมทัง้จ านวนผูป่้วยที่รกัษาตวัใน
โรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสีเหลือง ในขณะที่  2Q64 จ านวนผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลเป็นผูป่้วยสีแดงที่มีค่าใชจ้่ายต่อบิลสงูกว่า  
 

      
Comment 

คาดก าไรใน 1Q65 เป็นไตรมาสที่สงูที่สดุของปี เนื่องจากเป็นไตรมาสที่มีสดัส่วนรายไดท้ี่
เก่ียวข้องกับ COVID-19 สูงถึง 60% และคาดว่าสัดส่วนนีจ้ะลดลงในช่วงที่เหลือของปี 
ตามสถานการณ ์COVID-19 ที่ดีขึน้ ส่งผลใหอ้ัตราการท าก าไรในช่วงต่อไปอาจปรบัตัว
ลดลง และสดัส่วนรายไดจ้ะมาจากกลุ่ม Non-COVID จะเริ่มกลบัสู่สถานการณป์กติ และ
การเปิดรบันกัท่องเที่ยวต่างชาติ อาจส่งผลบวกเพียงเล็กนอ้ยต่อ CHG เนื่องจาก CHG มี
สดัส่วนคนไขต้่างชาติเพียง 4% ของรายได ้(จากฐานรายไดปี้ 2562) ทัง้นี ้ทิศทางของผล
ประกอบการในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าจะมีสัดส่วนของ Non-COVID เพิ่มมากขึน้ เรา
มองว่ากลุม่โรงพยาบาลที่มีสดัสว่นรายไดจ้ากคนไขต้่างชาติสงูจะไดม้ีการฟ้ืนตวัของรายได้
และก าไรไดด้ีกว่า  
 
 

 



 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร ์ชนั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 

รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 

 

Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


