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ตงัเป้าเติบโตกว่า 17% YoY  
รายได้ Non-COVID เติบโตและเป็นสัดส่วนกว่า 90%  

 SKR รายงานกำไรสุทธิ 3Q65 ที่ 308 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 79% QoQ แต่ปรับตัว
ลดลง 9% YoY จากรายได้รวมที ่ 1.41 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ ้น 4.7% QoQ แต่
ปรับตัวลดลง 15% YoY จากฐานที่สูงของการระบาดของ COVID-19 ในช่วง 3Q64   

 แม้ว่ารายได้จาก COVID-19 ในช่วง 3Q65 จะปรับตัวลดลง แต่รายได้จากกลุ่มคนไข้
เงินสดมีการปรับตัวสูงขึ้น พร้อมรายได้จากกลุ่มประกันสังคมที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 
39% สูงกว่า 3Q64 ที1่5% เนื่องจากการปรับการเบิกจ่ายตามสิทธิ และมีสัดส่วนรายได้
จากการบริการภาครัฐที่ 7% สูงขึ้นจาก 4% ในช่วง 3Q64 

 EBITDA Margin ใน 3Q65 อยู่ที่ 37.5% จาก 33.5% ใน 3Q64  
 รายงานกำไรสุทธิงวด 9M65 ที่  872 ล้านบาท ปรับตัวสูงข้ึน 48% YoY จากรายได้รวม

ที่ 4.46 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 17% YoY โดยที่เป็นสัดส่วนของรายได้ที่เกี่ยวข้อง
กับ COVID-19 ที่ 8.7% ทั้งนี้รายได้มีการเติบโตจากฐานคนไข้ในระบบรวม 1.28 ล้าน
ราย ปรับตัวสูงขึ้น 10.3% YoY ในขณะท่ีจำนวนผู้ประกันตนในระบบอยู่ที่ 3.5 แสนราย 
และคาดว่าภายในปี 2565 จะอยู่ท่ี 3.6 แสนราย  

 EBITDA Margin อยู่ที่ 33% ปรับตัวสูงขึ้นจาก 28.8% ในช่วง 9M64  
การเติบโตในอนาคต 

 คาดรายได้ปี 2565-2567 เติบโต 17-19% YoY โดยเป็นฐานรายได้ที ่ส ูงกว่า Pre-
COVID และคาด 4Q65 เป็นต้นไป รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 จะอยู่ต่ำกว่า 10%  

 SKR ได้เพิ ่มศักยภาพในการรักษาโรคซับซ้อน ส่งผลให้มีรายได้/บิลที ่สูงขึ้น และ
สามารถรองรับผู้ป่วยส่งต่อจากกลุ่มประกันสังคม 

 คาดสัดส่วนรายได้ที่มาจากการบริการภาครัฐอยู่ที่ 500 ล้านบาท /ปี โดยจะมาจากการ
รับตรวจสุขภาพให้แก่แรงงานต่างชาติที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตแรงงาน และจาก
โครงการตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่ปัจจุบันมีเพียง SKR ที่
ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน  

 จำนวนผู้ประกันตน ณ ส้ิน 3Q65 อยู่ที ่3.5 แสนราย จาก Quota ที ่4.69 แสนราย  
 คาด EBITDA Margin ในอนาคตจะอยู่ที่ระดับ 33-34%  
 ลงทุนอาคารใหม ่เพิ่มจำนวนเตียง 120 เตียง เพื่อรองรับคนไข้ที่เพิ่มขึ้น และการขยาย

บริการของศูนย์แพทย์เฉพาะทาง  
Comment : 

คาด 4Q65 มีผลประกอบการเติบโตได้ทั ้ง QoQ และ YoY แม้ว ่าสัดส่วนรายได้ของ 
COVID-19 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่รายได้ในอนาคตจะสามารถเติบโตได้โดยไม่
มีการพึ่งพิง COVID-19  โดยการเพิ่มศูนย์แพทย์เฉพาะทางของกลุ่ม ส่งผลให้ SKR 
สามารถรองรับการรักษาโรคซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และสามารถเพิ่ม Quota ผู้ประกนัตน
ได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการประหยัดต้นทุนจาก Economy of scale จึงคาดว่ารายได้
และกำไรปี 2565-2566 จะเติบโตได้แม้มาจากฐานที่สูง โดยรายได้จาก Non-COVID 
คาดเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้าน EBITDA Margin ที่ราว 33% ถือว่าอยู่ในระดับสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ในขณะที่ระดับ D/E ที่ 0.33X ถือว่าอยู่ในระดับต่ำ ปัจจุบันซื้อ
ขายที่ P/E 18X ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ส่งผลให้ SKR ยังน่าสนใจในด้านของ Margin 
และการเติบโตแม้มีฐานที่สูง โดยรายได้และกำไรคาดว่าจะมีเสถียรภาพจากการเพิ่ม
สัดส่วนรายได้ของกลุ่ม Non-COVID และการรับรู้รายได้จากภาครัฐ อาทิ การตรวจ
สุขภาพและการรับต่อใบอนุญาตแรงงาน 

 ความเสียง  
ภาวะเง ินเฟ้อที ่อาจส่งผลต่อต้นทุนที ่ส ูงขึ ้น และการแข่งขันด้านราคาของกลุ่ม
โรงพยาบาล 
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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 

 

 


