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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเทา่ทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทุนทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีปรากฏในรายงาน 
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รายไดแ้ละกาํไร New High ใน 3Q64 และคาด 4Q64 ออ่นตวัลดลง QoQ 

 รายงานกาํไรสุทธิ 3Q64 ที 1.56 พันล้านบาท ปรบัตัวสูงขึน 170% QoQ และ 
454% YoY จากรายได้ที  4.39 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึน 106% QoQ และ 
201% YoY  

 สดัสว่นรายไดจ้ากกลุม่ประกนัสงัคมอยู่ที 8% จาก 21% ใน 2Q64 และจาก 35% 
ใน 3Q63 เนืองจากรายไดจ้ากภาระเสียงปรบัตวัลดลง ในขณะทีรายไดท้ีเกียวขอ้ง
จาก COVID-19 ปรบัตวัสงูขนึมาอยูที่ 68% ของรายได ้

 EBITDA Margin ใน 3Q64 อยูที่ 45.9% เป็นระดบั New High และปรบัตวัสูงขึน
จาก 37.9% ใน 2Q64 และจาก 30.0% ใน 3Q63 จากการควบคุมต้นทุนอย่าง
ตอ่เนือง  

 ปัจจบุนั CHG สามารถรบัการตรวจเชอื COVID-19 ได ้2,500-3,000 ราย/วนั และ
มีจาํนวนเตียง Hospitel ที 8,000 เตียง ในขณะทีโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยสี
เหลือง-แดง ที 600 เตียง 

 CHG ไดร้บัจดัสรรวคัซีน Moderna จาํนวน 350,000 โดส และไดเ้รมิใหบ้รกิารใน 
4Q64  

 ผลประกอบการใน 4Q64 คาดอ่อนตัวลง QoQ จากฐานทีสูงเป็นประวตัิกาลทงั
รายไดแ้ละกาํไร แต่คาดวา่จะยงัสามารถโตได ้YoY จาก EBITDA Margin ทียงัคง
อยูใ่นระดบัสงู 

 

Comment 
คาดปี 2565 CHG จะกลบัมามีสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มประกนัสงัคมสูงขึน หลงัจากการ
ระบาด COVID-19 ลดลง ส่งผลใหค้นไข ้Non COVID-19 จะกลบัมาใชบ้ริการอีกครงั แม้
ฐานรายไดแ้ละกาํไรปี 2564 จะอยูใ่นระดบัสงู แต ่CHG ก็สามารถปรบักลยทุธ ์เพิมรายได้
จากการรบับริหาร อาทิ การบริหารโรงพยาบาล 2 แห่ง และการบรหิารศนูยห์วัใจ 3 แห่ง ที
จะมาชดเชยรายไดแ้ละกาํไร และการเพิมจาํนวนเตียงอีกราว 100 เตียง โดยที CHG ตงั
เปา้เพิมจาํนวนเตียงสูร่ะดบั 1,000 เตยีง จากปัจจบุนัที 749 เตียง 
การเปิดประเทศเมือวนัที 1 พ.ย. 2564 ส่งผลใหค้าดว่าจะมี Pent Up Demand จากคนไข้
ต่างชาติเขา้มารับการรักษาเพิมมากขึน และคาดวัคซีน Moderna จะยังทยอยเข้ามา
ตอ่เนืองช่วง 1H65 โดยปัจจบุนั CHG ซอื-ขายที P/E 15X ตาํกวา่กลุ่มการแพทยโ์ดยรวมที 
P/E 33X  
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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 

 

 


