
 

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

รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเทา่ทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทุนทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีปรากฏในรายงาน 
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EBITDA Margin สูงขนึ รายได้จากกลุ่ม COVID-19 ลดความผันผวน 

 CHG รายงานกาํไรสุทธิ 1Q64 ที 252 ลา้นบาท ปรับตัวสูงขึน 32% YoY โดยที
รายไดจ้ากธรุกิจโรงพยาบาลอยูท่ี 1.41 พนัลา้นบาท ปรบัตวัสงูขนึ 7% YoY 

 รายไดจ้ากกลุ่มสปสช. ปรับตัวสูงขึน 62.6% YoY จาก 78 ลา้นบาท เป็น 126 
ลา้นบาท เติบโตจากรายไดที้เกียวขอ้งกับ COVID-19 มาเสรมิ และการรบัส่งต่อ
ผูป่้วยโรคหวัใจ 

 รายไดจ้ากกลุ่มประกนัสงัคมอยู่ที 454 ลา้นบาท ปรบัตวัสูงขึน 6.3% YoY โดยที
จํานวนผู้ประกันตน ณ สิน 1Q64 อยู่ ที  455,228 ราย เพิมขึนเล็กน้อยจาก 
445,977 รายใน 1Q63  

 รายไดก้ลุ่ม A Class OPD อยู่ที 475 ลา้นบาท ปรบัตัวสูงขึน 15.2% YoY จาก
การเขา้ร่วมโครงการ ASQ กบัโรงแรม 12 แห่ง จาํนวนเตียงรองรบั 1,500 เตียง 
และมีการรบัตรวจเชือ COVID-19 ที 20,000 ราย แต่รายได้จากกลุ่ม A Class 
IPD ปรบัตวัลดลงเนืองจากการเลือนผ่าตดัทีไมฉ่กุเฉินออกไปก่อน 

 EBITDA Margin ใน 1Q64 อยูที่ 28.6% ปรบัตวัสงูขนึจาก 24.6% ในชว่ง 1Q63 
จากการควบคมุคา่ใชจ้า่ยไดด้ีขึน และมกีารรกัษาโรคซบัซอ้นเพิมมากขนึ     

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

 ปัจจุบันกลุ่ม CHG มีผู้ป่วย COVID-19 ที 200 รายทีรกัษาตัวอยู่ทีโรงพยายาล 
และยงัมเีตยีงรองรบั Hospitel อีกราว 600 เตยีง  

 ยังคงคาดรายได้และกาํไรปี 2564 จะสามารถเติบโต Double-digit โดยทีการ
เติบโตจะมาจากรายไดท้ีเกียวกับ COVID-19 และรายไดจ้ากการเข้ารบับริหาร
โรงพยาบาล 2 แห่ง  

Comment 
รายไดจ้ากการรบัตรวจเชือ COVID-19 และรายไดก้ารรกัษา COVID-19 จะช่วยทดแทน
รายไดท้ีหายไปในกลุ่ม A Class IPD และการที CHG มีความเสียงต่อผูป่้วยต่างชาติตาํ 
จากรายไดท้ี 2% ของรายได้รวม จึงมีผลกระทบต่อการปิดประเทศทียาวนานตาํ ด้าน 
EBITDA Margin ใน 1Q64 ที 28.6% ปรบัตวัสงูขนึจากระดบั 26.7% ในปี 2563 ถือว่าเป็น
ระดับทีสูงเมือเทียบกบัค่าเฉลียกลุ่ม โดยปัจจบุัน CHG ซือ-ขายที P/E 33X ตาํกว่ากลุ่ม
การแพทยโ์ดยรวมที 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 

 

 


