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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเทา่ทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
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กลุ่มโรงพยาบาลทยีังสามารถเติบโตได้ท่ามกลาง COVID-19 

 ในปี 2563 CHG มีกาํไรจากการดาํเนินงานที 877 ลา้นบาท ปรบัตวัสงูขนึ 24.4% 
YoY  

 ปี  2563 มีรายได้ที 5.43 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึน 5.2% YoY โดยทีกลุ่ม
ประกันสังคงมีสัดส่วนรายได้อยู่ที 33% และมีการเติบโตที 14.8% YoY จาก
จาํนวนผูป้ระกนัตนที 4.42 แสนราย เติบโต 1.7% YoY และจากการปรบัเพิมของ
อตัราเหมาจ่ายรายหัวทีสูงขึน ประกอบกบัมีการรักษาโรคซับซอ้นทีมีรายไดสู้ง
เพิมมากขึน และกลุ่มคนไข ้ A Class (คนไขเ้งินสด) มีสัดส่วนรายไดท้ี 59% มี
การเติบโตจาก A Class OPD ที 2.1%YoY แต่ A Class IPD มีการติดลบที 3.8% 
YoY โดยการเติบโตของกลุ่ม OPD มาจากการที CHG เขา้ร่วมโครงการ ASQ 
และรับตรวจ COVID-19 ในขณะทีรายได้กลุ่ม IPD ติดลบมาจากกลุ่มผู้ป่วย
ตา่งชาตทีิหายไป ซงึนบัเป็นรายไดที้ราว 100 ลา้นบาท หรอืนบัเป็นเพียง 2% ของ
รายไดร้วม 

 EBITDA Margin ปี 2563 อยูที่ 26.7% ปรบัตวัสงูขนึจากระดบั 23.5% ในปี 2562 
โดยที CHG สามารถควบคุมค่าใชจ้่ายไดด้ีขนึ และมีการรกัษาโรคซบัซอ้นเพิม
มากขนึ     

 มีโครงการใหม่ทีอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 2 โครงการการ ไดแ้ก่โรงพยาบาลศูนย์
มะเร็ง ทีจะพรอ้มใหบ้ริการในปี 2565 โดยจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจงัหวดั
สมทุรปราการทีพรอ้มใหบ้ริการการฉายแสง และโรงพยาบาลจฬุารตัน ์อินเตอร์
เนชนัเนล แม่สอด ขนาด 100 เตียง ทีจะรองรบัคนไขร้ะดบั  A Class ทังคนไทย
และชาวตา่งชาติจากประเทศเมียนมาร ์จะพรอ้มใหบ้รกิารในเดือนมิ.ย. 2565 

 คาดรายไดแ้ละกาํไรปี 2564 จะสามารถเติบโต Double-digit จากรายไดข้องกลุ่ม
ประกันสงัคมทีคาดว่าจะสามารถเพิมจาํนวนผู้ประกันตน และรายไดจ้ากการ
รกัษาโรคซบัซอ้นเพิมมากขนึ ซงึจะสง่ผลให ้Margin สามารถปรบัตวัสงูขนึเชน่กนั 

 CHG ยังกระจายรายได้ไปยังกลุ่ม Management Income จากการรับบริหาร
โรงพยาบาลนอกเครือข่ายเพิม โดยทีในปี 2564 จะมีรายไดจ้ากการรบับริหาร
โรงพยาบาล 2 แห่ง ซึงคาดว่ารายไดจ้ากการรบับริหารจะอยู่ทีราว 20-25 ลา้น
บาท/เดือน 

      

Comment 
การเรมิฉีด Vaccine ในประเทศจะช่วยใหก้ารเดินทางของผูป่้วยต่างชาติกลบัมาฟืนตวัอีก
ครงั ในขณะที CHG มีความเสียงต่อผูป่้วยต่างชาติตาํ เนืองจากรายไดจ้ากกลุ่มนีนบัเป็น
เพียง 2% ของรายไดร้วม และหากมีการแจกจ่าย Vaccine จากทางการใหโ้รงพยาบาล
ภายใตร้ะบบประกนัสงัคม เรามองวา่ CHG จะสามารถมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพิม เป็น
การสนับสนุนการเติบโตของรายไดแ้ละกาํไร ทงันี EBITDA Margin ที 26.7% ถือว่าเป็น
ระดบัทีสงูเมือเทียบกับค่าเฉลียกลุ่ม โดยปี 2564 เราคาดว่า CHG จะสามาถรกัษาระดับ
ไดใ้กลเ้คียงเดิม โดยปัจจบุนั CHG ซือ-ขายที P/E 33X ตาํกว่ากลุ่มการแพทยโ์ดยรวมที 
P/E 40X  
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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 

 

 


