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EBITDA Margin สูงขึน รายได้จากกลุ่ม COVID-19 ลดความผันผวน
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 CHG รายงานกํา ไรสุทธิ 1Q64 ที 252 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึน 32% YoY โดยที
รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลอยูท่ ี 1.41 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึน 7% YoY
 รายได้จากกลุ่มสปสช. ปรับตัวสูงขึน 62.6% YoY จาก 78 ล้านบาท เป็ น 126
ล้านบาท เติบโตจากรายได้ทีเกียวข้องกับ COVID-19 มาเสริม และการรับส่งต่อ
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
 รายได้จากกลุ่มประกันสังคมอยู่ที 454 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึน 6.3% YoY โดยที
จํา นวนผู้ป ระกัน ตน ณ สิ น 1Q64 อยู่ ที 455,228 ราย เพิ มขึ นเล็ ก น้อ ยจาก
445,977 รายใน 1Q63
 รายได้กลุ่ม A Class OPD อยู่ที 475 ล้านบาท ปรับ ตัวสูงขึน 15.2% YoY จาก
การเข้าร่วมโครงการ ASQ กับโรงแรม 12 แห่ง จํานวนเตียงรองรับ 1,500 เตียง
และมีการรับตรวจเชือ COVID-19 ที 20,000 ราย แต่ร ายได้จากกลุ่ม A Class
IPD ปรับตัวลดลงเนืองจากการเลือนผ่าตัดทีไม่ฉกุ เฉินออกไปก่อน
 EBITDA Margin ใน 1Q64 อยูท่ ี 28.6% ปรับตัวสูงขึนจาก 24.6% ในช่วง 1Q63
จากการควบคุมค่าใช้จา่ ยได้ดีขนึ และมีการรักษาโรคซับซ้อนเพิมมากขึน
 มีโครงการใหม่ทีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการการ ได้แก่โรงพยาบาลศูนย์
มะเร็ง ทีจะพร้อมให้บริการในปี 2565 โดยจะเป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัด
สมุทรปราการทีพร้อมให้บริการการฉายแสง และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อินเตอร์
เนชันเนล แม่สอด ขนาด 100 เตียง ทีจะรองรับคนไข้ระดับ A Class ทังคนไทย
และชาวต่างชาติจากประเทศเมียนมาร์ จะพร้อมให้บริการในเดือนมิ.ย. 2565
 ปั จจุบัน กลุ่ม CHG มีผู้ป่วย COVID-19 ที 200 รายที รักษาตัวอยู่ที โรงพยายาล
และยังมีเตียงรองรับ Hospitel อีกราว 600 เตียง
 ยัง คงคาดรายได้และกําไรปี 2564 จะสามารถเติ บ โต Double-digit โดยที การ
เติบโตจะมาจากรายได้ทีเกียวกับ COVID-19 และรายได้จากการเข้ารับบริห าร
โรงพยาบาล 2 แห่ง
Comment
รายได้จากการรับตรวจเชือ COVID-19 และรายได้การรักษา COVID-19 จะช่วยทดแทน
รายได้ทีหายไปในกลุ่ม A Class IPD และการที CHG มีความเสียงต่อผูป้ ่ วยต่างชาติตาํ
จากรายได้ที 2% ของรายได้ร วม จึงมีผ ลกระทบต่ อการปิ ด ประเทศทียาวนานตํา ด้าน
EBITDA Margin ใน 1Q64 ที 28.6% ปรับตัวสูงขึนจากระดับ 26.7% ในปี 2563 ถือว่าเป็ น
ระดับทีสูงเมือเที ยบกับค่าเฉลียกลุ่ม โดยปั จจุบัน CHG ซือ-ขายที P/E 33X ตํากว่ากลุ่ม
การแพทย์โดยรวมที P/E 40X

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด, 179 อาคารบางกอก ซิ ตี ทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสาร .0-2088-9399

รายงานฉบับนี จัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํา กัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ตา่ งๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน
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Disclaimer : การเปิ ด เผยผลการสํา รวจของสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) ในเรื องการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ (Corporate
Governance) นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ น
การสํารวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีมีการเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลทีผูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้
เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพือการประเมิน ผลสํารวจดังกล่าวเป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากฏในรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบี ยนไทยเท่านัน ดังนัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่า ว หรือเมื อข้อมูลที เกียวข้องมีก าร
เปลียนแปลง ทังนี บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicators
บริษัททีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
 ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
 ได้รับการรับรอง CAC
Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีจัดทําโดยสถาบันทีเกียวข้องซึงมีการเปิ ดเผยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื นสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการ
ประเมินดังกล่าว สถาบันทีเกียวข้องอาศัยข้อมูลทีได้รบั จากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื อการประเมิน
Anti-Corruption ซึงได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรื อ
รายงานอืนทีเกียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน แล้วแต่กรณี ดังนัน ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันทีเกียวข้องซึง
เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื อการ
ประเมิน
เนืองจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านัน ดังนัน ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้
ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลง ทังนี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด, 179 อาคารบางกอก ซิ ตี ทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399

รายงานฉบับนี จัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
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