
 

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

รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มูลเท่าทปีรากฏและเชอืว่าเป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แต่ไม่ถอืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจํากดั ผูจ้ดัทําขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
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หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 
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กลุ่ม Non-COVID เติบโตกว่า 28% YoY  

4Q65-2565 Wrap Up 
 รายได้ในปี 2565 หากไม่นับรวมรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 มีการปรับตัว

สูงข้ึน 29% YoY  
 EBITDA Margin ช่วง 4Q65 อยู่ท่ี 23.7% ลดลงจาก 25% ใน 3Q65  โดยในทั้งปี 

2565 มี EBITDA Margin อยู่ที่  24.7% ปรับตัวสูงข้ึนจาก 23.2% ในปี 2564  
 รายได้จาก Non-COVID ช่วง 4Q65 มีการเติบโต 13% YoY และมีสัดส่วนจาก 

COVID-19 เพียง 2% และทั ้งปี 2565 มีสัดส่วนที ่ 10% ลดลงจาก 14% ในปี 
2564 รายได้จากคนไข้ต่างชาติทั้งปี 2565 อยู่ที่ 24% ปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังต่ำกว่า
ปี 2562 ที่มีสัดส่วนรายได้จากคนไข้ต่างชาติที่ 30% โดยที่รายได้จากกลุ่มคนไข้ 
Fly In มีการปรับตัวสูงขึ้น 69% YoY  

 มีโรงพยาบาลที่เป็น Center of Excellence (CoE) 13 แห่ง จาก 57 แห่งในเครือ 
โดยที่มีสัดส่วนรายได้จาก CoE ที่ 53%  

 อัตราการครองเตียงในปี 2565 อยู่ที่ 73%  
Moving Forward  

 ต้ังเป้าการเติบโตของรายได้ที่ 6-8% YoY และ EBITDA Margin ที่ 24% ใกล้เคียง
กับปี 2565  

 การเติบโตของรายได้จะมาจากการเพิ่มฐานคนไข้ไทยใหม่ผ่าน Online Platform 
“BeDee” และรายได้/บิลที่สูงขึ้นจากสัดส่วนคนไข้ต่างชาติที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
หลังเปิดประเทศ 

 เน้นกลุ่มคนไข้ CLMV ที ่มียอดและสัดส่วนรายได้เติบโตขึ ้น และกลุ ่มคนไข้
ซาอุดิอาระเบีย ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นหลังจาก BDMS ได้เริ ่มทำการตลาด และ
กลุ่มคนไข้จีนที่มีการเติบโตมาจากกลุ่ม Expats ในกรุงเทพและทางภาคเหนือ 

 หลังจากการ Renovate โครงการ BDMS Wellness คาดว่าจะมีรายได้ที่เข้ามา
เพิ่มขึ้นจากทั้งกลุ่ม Wellness และกลุ่มโรงแรม ที่ในอนาคตจะรองรับลูกค้ากลุ่ม 
MICE เพิ่ม 

 ต้ังเป้าเพิ่มจำนวนเตียงให้บริการจาก 8,400 เตียง เป็น 8,700 เตียง  
 วางแผนเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มประกันสังคม จากปี 2565 ที่มีสัดส่วนรายได้

อยู่ที่ 3% เนื ่องจากเป็นกลุ่มที่มีความผันผวนของรายได้ต่ำในช่วงวิกฤติ โดย
ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบที่ 7 แสนราย และเพิ่มสัดส่วน Payor กลุ่มประกัน
เอกชนมาอยู่ที่ 33% จาก 26% ในปี 2562 

Comment 
คาด 1Q66 มีรายได้จากกลุ่ม Non-COVID ฟื้นตัวต่อเนื่องจากกลุ่มคนไข้ต่างชาติ Fly In  
จากการปรับเพิ่มเที่ยวบินจากหลายประเทศ  และจะส่งผลให้มีรายได้/บิลที่สูงขึ้น เนื่องจาก
เป็นการรับการรักษาโรคซับซ้อน ทั้งนี้ การปรับเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มประกันสังคม
คาดว่าจะช่วยลดความผันผวนของรายได้ในช่วงวิกฤติ และการปรับเพิ่มรายได้จากกลุ่ม
โรงพยาบาลระดับ COE ทั้ง 13 แห่ง จะช่วยเพิ่มรายได้จากกลุ่มโรคซับซ้อนที่มีรายได้/บิล
สูง ด้านโครงการ BDMS Wellness คาดว่าจะมีรายได้ที่เติบโตหลังจากการ Renovate 
อาคารและโครงการ Silver Wellness ที่คาดว่าจะพรอ้มให้บริการในอีก 3-4 ปีข้างหน้า เรา
มอง Upside จากกลุ่มคนไข้จีน Fly In ที่คาดว่าจะเริ่มเห็นการกลับมารับบริการสูงขึ้น เรา
ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 33.40 บาท  
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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 

 

 


