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รายงานฉบบันี
จดัทําขึ
นโดยข้อมลูเท่าที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แตไ่ม่ถอืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนั 
นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี
 จาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี
โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี
มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี
นําหรอืชกัชวนใหน้ักลงทุนทําการซื
อ
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 
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ฐานคนไข ้แกร ่ง ผลกระทบจาก COVID-19 ต ํLา 
 ทาํความรู้จกักับ SKR  

SKR ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศิครนิทร ์กรุงเทพ โรง
พยาบาลศิครนิทร ์สมทุรปราการ และโรงพยาบาลศิครนิทร ์หาดใหญ่ รบัคนไขท้ั(ง
คนไข้เงินสดและคนไข้ระบบประกันสังคม และในปี 2563 มีจาํนวนเตียงจด
ทะเบียน 805 เตียงและเริ2มให้บริการแล้ว 558 เตียง มีจาํนวนผู้ประกันตนใน
ระบบที2 2.68 แสนราย จากโควตาที2 4.2 แสนราย สดัสว่นรายไดค้นไขเ้งินสดเฉลี2ย
อยูที่2 72% และรายไดจ้ากกลุม่ประกนัสงัคมเฉลี2ยอยูที่2 28%  

 ผลประกอบการปี 2563 มกีาํไรเตบิโต 43% YoY 
ผลประกอบการปี 2563 ยงัคงเติบโตทั(งรายได้และกาํไรสุทธิที2 4.4% YoY และ 
43% YoY สูร่ะดบั 3.9 พนัลา้นบาท และ 351 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการเติบโต
ของกาํไรโดดเด่รมาจาก EBITDA Margin สูงขึ (น จากระดับ 18.8% ในปี 2562 
เป็น 23.33% ในปี 2563  

 การเตบิโตของรายได้ในปี 2564 
คาดรายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล ซึ2งนับเป็น 98% ของรายได้รวมจะสามารถ
เติบโต Double Digit ในปี 2564 โดยการเติบโตจะมาจากการที2 SKR เปิดศูนย์
แพทยเ์พิ2มเติมทั(ง 3 โรงพยาบาล และการเพิ2มขึ (นของจาํนวนผูป้ระกันตนที2ยงัมี
โควตาเหลืออยู่ และจากที2 SKR ไดท้าํการยกระดับการรกัษา ส่งผลใหส้ามารถ
รกัษาโรคซบัซอ้นไดม้ากขึ (น และลดการส่งต่อคนไขไ้ปยงัเครืออื2น ส่งผลใหมี้การ
รบัรูร้ายไดจ้ากกลุ่มประกันสงัคมสูงขึ (น  และ SKR เริ2มเขา้ร่วมโครงการเบิกจ่าย
ตรงสวัสดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ ที2คาดว่าจะสามารถเริ2มรบัรูร้ายไดใ้น
เดือนพ.ค. 2564 นอกจากนี ( SKR จะทาํการควบคุมค่าใชจ้่ายมากขึ (น เพื2อที2จะ
ปรบัเพิ2ม Net Profit Margin สูร่ะดบั 12-15% จาก 9% ในปี 2562 

 Comment : 
การเติบโตของรายไดย้งัไม่สดุด แมปี้ 2563 จะไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 
แต่ก็เป็นเพียงผลกระทบระยะสั(นเท่านั(น เพราะหลังจากที2ปลด Lockdown ใน 
3Q63 คนไขข้อง SKR ก็ฟื(นกลบัมาอยา่งรวดเรว็ ในขณะที2อตัราการทาํกาํไรมีการ
ปรบัตวัสงูขึ (นอย่างต่อเนื2อง หลงัจากที2 SKR ทาํการยกระดบัศนูยแ์พทยต์่างๆใน
เครือ ในขณะที2ปี 2564 คาดว่าจะเห็นการขยายฐานรายได้ไปยังกลุ่ม Non-
Hospital ที2จะขายสินคา้เกี2ยวกบัสขุภาพมากขึ (นเพื2อเป็นการตอบโจทยล์กูคา้ โดย
คาดว่าปี 2564 จะมีการเติบโตของรายไดร้วมและกาํไรสุทธิ Double Digit และ
เห็นอตัราการทาํกาํไรที2สงูขึ (น  

 ความเสีLยง  
การวา่งงานสง่ผลใหจ้าํนวนผูป้ระกนัตนปรบัตวัลดลง การระบาดของ COVID-19 
ที2ไมอ่าจคาดเดาไดแ้ละผลกระทบจากมาตรการ Lockdown  
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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 
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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 

 

 


